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1. ROUTEBESCHRIJVING 

1.1. Routekaart en omschrijving 

 

 
 

Lengte = 6,1 km 

 

De Looch – Groene Kade – Helsdingse Achtwerweg – Burg. Jhr. Hoeufftlaan – Aimé Bonnastraat – 

Leyenborch – Kanaalweg (fietspad) -  Aimé Bonnastraat – “Julianabrug” – Hoekenstraat – 

W.v.Duvenvoordestraat – Brugstraat – “Hooge Brug” – Brugdijk – Langendijk – Kortendijk – Hofplein 

– Ringdijk – Don Velascodreef – Pr. Bernhardstraat – Bentz-Berg – Monnikendreef – Helsdingse 

Achterweg – Rietkamp – De Looch. 

 

De route begint en eindigt op De Looch, het parkeerterrein bij De Hoeksteen en basisschool De 

Voorhof. Maar het is een rondje door Vianen dus kan de route eventueel ook op een ander punt 

worden gestart. 

 

Voor een uitgebreide routebeschrijving, zie volgende pagina. 
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1.2. Routebeschrijving met controleposten 

 

Start op De Looch Controleposten 

 Rechtsaf naar Groenekade  

 Rechtsaf naar Helsdingse Achterweg Post 1 – Helsdingse Achterweg 

 Onder A2 door gaat H. Achterweg over in Burg. 

Jhr. Hoeufftlaan 

 

 Bij rotonde rechtsaf naar Aimé Bonnastraat Post 2 – Rotonde Julianastraat/Hoeufftlaan 

 Bij de volgende rotonde rechtdoor naar 

Leyenborch 

3 – Rotonde Leyenborch (optioneel) 

 Aan het einde linksaf naar Kanaalweg (fietspad 

langs het kanaal) 

 

 Aan het einde rechtsaf naar Aimé Bonnastraat  

 Bij de rotonde rechtsaf richting de brug 4 – Rotonde Julianabrug (optioneel) 

 Over Julianabrug het Merwedekanaal 

oversteken 

Post 5 – Julianabrug 

 Bij de rotonde rechtdoor naar Hoekenstraat 6 – Rotonde Hoekenstraat (optioneel) 

 Aan het einde linksaf naar 

W.v.Duvenvoordestraat 

Post 7 – Hoekenstraat/W.v.Duvenvoordestraat   

 Bij Brugstraat linksaf 8 – W.v.Duvenvoordestraat/Brugstraat 

(optioneel) 

 Aan het einde in de bocht rechtsaf naar de 

brug 

 

 Over de Hooge Brug het Merwedekanaal 

oversteken; je komt dan op de Brugdijk 

Post 9 – Hooge Brug 

 Bij de kruising met de Kanaalweg oversteken 

naar Langendijk 

10 – Kanaalweg/Langendijk (optioneel) 

 Bij de kruising met de Voorstraat oversteken 

naar Kortendijk 

Post 11 – Voorstraat 

 Kortendijk gaat over in Hofplein  

 Aan het einde linksaf de Ringdijk op 12 - Ringdijk (optioneel) 

 Vlak voor de A2 linksaf (Don Velascodreef)  

 In de bocht bij het busstation rechts fietspad 

op en dan meteen linksaf slaan 

 

 Bij de verkeerslichten bij de Pr. Bernhardstraat 

rechtdoor oversteken 

 

 Aan de overkant meteen rechtsaf slaan Post 13 – Verkeerslichten Bernhardstraat 

(bij voorkeur 2 vrijwilligers) 

 Opnieuw oversteken richting het viaduct en 

dan onder de A2 door 

 

 Aan de andere kant van het viaduct weer 

rechtdoor oversteken; dit is de Bentz-Berg 

Post 14 – Verkeerslichten Bentz-Berg 

(bij voorkeur 2 vrijwilligers) 

 Niet meteen linksaf slaan, maar bij het tweede 

fietspad linksaf. Dit is het fietspad 

Monnikendreef 

 

 Aan het einde rechtsaf naar Helsdingse 

Achterweg 
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 Bij de kruising rechtdoor oversteken en de 

Helsdingse Achterweg volgen 

Post 15 – Kruising Het Slyk 

 Nu bij de eerste zijstraat linksaf slaan; dit is de 

Rietkamp 

16 – Kruising Rietkamp (optioneel) 

 Rietkamp gaat aan het einde over in De Looch 17 – Oversteek Groenekade (optioneel) 

Eindpunt op De Looch  
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2. BESCHRIJVING CONTROLEPOSTEN 

 

Hier onder wordt voor de 9 verplichte controleposten een beschrijving gegeven. Voor de overige 

optionele controleposten is (nog) geen beschrijving gemaakt en ook geen controleformulier (zie 

Hoofdstuk 6). Indien een school voldoende vrijwilligers kan inschakelen en het nuttig vindt om ook 

een van deze controleposten in de route op te nemen, kan hier eventueel alsnog een beschrijving en 

een controleformulier voor worden gemaakt. 

 

De bedoeling is dat iedere vrijwilliger uitgereikt krijgt: 

 De beschrijving van zijn controlepost (dit hoofdstuk) 

 De algemene instructiebrief voor vrijwilligers (zie hoofdstuk 6) 

 Voldoende controleformulieren voor zijn controlepost (zie hoofdstuk 6) 

 

Zie verder hoofdstuk 3 voor een draaiboek met een gedetailleerde beschrijving van alle benodigde 

acties op lange en korte termijn voor het uitvoeren van het examen. 
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Controlepost 1 – Helsdingse Achterweg 

 

 
 

Omschrijving 

De leerling komt vanaf De Looch over de Groenekade gefietst. Bij de Helsdingse Achterweg gaat 

route rechtsaf. 

De leerling moet voorrang geven aan het kruisende fietspad; het fietspad dat langs de Helsdingse 

Achterweg loopt; voordat hij zelf rechtsaf mag slaan. Dit wordt aangegeven door de haaientanden en 

het verkeersbord B6. De blokken op het wegdek dienen ter extra markering van het kruisende 

fietspad. 

 

 
 

Verkeersbord B6 

(voorrang verlenen) 

Haaientanden 

 

Waar op letten? 

Het belangrijkste is dat de leerling goed oplet wat er om hem heen gebeurt, en daar zonodig op 

reageert. 

 Richting aangeven 

 Goed kijken naar links of daar fietsers vandaan komen 

 Zo nodig stoppen om voorrang te verlenen 

 Reageren op eventuele rechtdoorgaande fietsers (tegenovergestelde richting) vanaf de overkant 

van de Helsdingse Achterweg die linksaf slaan; dus dezelfde kant op willen als de leerling. Die 

tegenliggers hebben geen voorrang (ze slaan immers linksaf terwijl de leerling rechtsaf slaat), 

maar ze steken een voorrangsweg over dus kan het gebeuren dat ze meer aandacht hebben voor 

het veilig oversteken van de weg, dan voor de leerlingen. Als dat gebeurt moet de leerling daarop 

reageren, ook al heeft hij voorrang. Voorrang krijg je, voorrang neem je niet. 
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Controlepost 2 – Rotonde Julianastraat/Burg. Jhr. Hoeufftlaan 

 

 
 

Omschrijving 

De leerling komt vanaf de Burg. Jhr. Hoeufftlaan gefietst en slaat bij deze rotonde rechtsaf naar de 

Aimé Bonnastraat. 

De zebrapaden rondom de rotonde lopen door tot over het fietspad, dus ook fietsers moeten 

voorrang geven aan voetgangers die op het zebrapad lopen, of die op het punt staan om over te 

steken. Het zebrapad (officieel: “voetgangersoversteekplaats” of VOP) wordt aangeduid, naast de 

zebrastrepen op het wegdek natuurlijk, met het verkeersbord L2 naast de rijbaan voor de auto’s. 

 

 

 
Verkeersbord L2 

(V.O.P.) 

‘Zebrapad’ markering 

(voetgangersoversteekplaats) 

 

Waar op letten? 

Het belangrijkste is dat de leerling bij twee zebrapaden voorrang geeft aan voetgangers van links en 

van rechts. Niet alleen wanneer deze al op het zebrapad lopen, maar ook wanneer ze naar het 

zebrapad toe lopen en lijken te willen gaan oversteken. Daarnaast moet de fietser rekening houden 

met overige fietsers rond de rotonde. Net na het eerste zebrapad kunnen er fietsers van links komen 

die de Burg. Jhr. Hoeufftlaan oversteken. Deze moeten voorrang geven aan de leerling die van rechts 

komt. Maar hier geldt weer: voorrang moet je krijgen, niet nemen, dus als iemand toch doorfietst 
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moet de leerling daarop reageren: gewoon remmen en daarna als het veilig is verder fietsen. 

Veiligheid is belangrijker dan gelijk krijgen!  

Incidenteel kan het bij rotondes ook voorkomen dat fietsers spookrijden, bijvoorbeeld omdat ze niet 

drie kwart rond de rotonde willen fietsen. Dan geldt weer hetzelfde: op tijd reageren, en veilig weer 

verder fietsen. 

 

 Richting aangeven (hand uitsteken) 

 Goed kijken of er voetgangers zijn en zo nodig voorrang geven. Het zijn twee zebrapaden, 

voetgangers kunnen van links en van rechts komen, en bovendien heeft de voetganger ook 

voorrang als hij nog niet op het zebrapad is, maar het zebrapad  nadert om over te steken, of 

staat te wachten om over te steken.  

 Rekening houden met fietsers van links (over de Burg. Jhr. Hoeufftlaan)  en heel af en toe zelfs 

spookrijdende fietsers.  
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Controlepost 5 – Julianabrug 

 

 
 

Omschrijving 
De leerling komt vanaf de rotonde gefietst richting de Julianabrug. De brug kan uiteraard opengaan, 

dit wordt dan vooraf gegaan door de slagboom die dicht gaat, het knipperende waarschuwingslicht 

en een geluidssignaal. Daarnaast is het fietspad op de brug erg smal en bestaat er een kans dat hier 

af en toe voetgangers lopen omdat er aan deze kant van de brug (zuidkant) geen voetpad is. 

Voetgangers mogen op een fietspad lopen als het voetpad ontbreekt. Nu is er aan de andere kant 

wel een voetpad, maar de voetganger is hier de zwakkere verkeersdeelnemer, dus de fietsers moet 

daar toch wat rekening mee houden. 

Praktisch: als de brug open gaat waardoor leerlingen moeten stoppen, dan moet de controleur 

ervoor zorgen dat fietsers daarna, als de brug weer dicht is één voor één weer verder fietsen en niet 

in een groep. 

 

 

 
Slagboom Waarschuwingslichten 

 

Waar op letten? 

 Als de brug dicht gaat, wordt dit vooraf gegaan door de slagboom die dicht gaat, het 

knipperende waarschuwingslicht en een geluidssignaal. De leerling moet hier op tijd 

anticiperen en stoppen vóór het punt waar de slagboom naar beneden komt. 

 Op de brug kunnen af en toe voetgangers op het fietspad lopen omdat er aan deze kant 

(zuidkant) van de brug geen voetpad is. De fietsers moet hierop anticiperen, dus zo nodig 

afremmen en even naar de zijkant gaan om plaats te bieden. 

 Praktisch: bij het weer open gaan van de brug moeten de leerlingen één voor één weer 

verder fietsen en niet in een groep. 



 11 

Controlepost 7 – Hoekenstraat/W.v.Duvenvoordestraat   

 

 
 

Omschrijving 

Vanuit de Hoekenstraat gaat de route linksaf de W.v.Duvenvoordestraat op. De 

W.v.Duvenvoordestraat is een doorgaande weg of ‘gebiedsontsluitingsweg’ (50km/u) terwijl de 

Hoekenstraat een woonstraat of ‘erftoegangsweg’ is (30km/u).  

 

De voorrang tussen twee wegen met een verschillende maximumsnelheid wordt op veel plekken in 

Nederland geregeld met een uitritconstructie. Alle bestuurders die uit de Hoekenstraat komen, dus 

zowel auto’s als fietsers, moeten voorrang verlenen aan al het verkeer (dus ook voetgangers) op de 

kruisende weg. Het einde van de 30km-zone (en dus de aansluiting op een 50km/u voorrangsweg) 

wordt ook aangeduid door het verkeersbord.  

 

  
Uitritconstructie Verkeersbord einde 30km-zone 
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Voordat de fietsers oversteken en linksaf slaan, moeten ze dus kijken of er voetgangers aankomen 

(van links en rechts), kijken of er fietsers aankomen (van links) en kijken of er auto’s aankomen (van 

links en rechts). Aan allemaal moeten ze voorrang verlenen voor ze mogen oversteken.  

 

Tussen het fietspad en de asfaltweg is weinig plek om stil te staan, de meest veilige plek om stil te 

staan is vóór dat het kruisende fietspad wordt overgestoken. 

 

Waar op letten? 

 richting aangeven (hand uitsteken) 

 voorrang geven aan kruisende voetgangers van beide kanten 

 voorrang geven aan kruisende fietsers van links 

 voorrang geven aan kruisend gemotoriseerd verkeer van beide kanten, let daarbij speciaal 

op: 

o eventuele auto’s die staan te wachten voor de versmalling op de asfaltweg  

o eventuele auto’s die uit de zijstraat aan de overkant komen (Ravenstraat) en dan 

rechtsaf slaan (dus voor de leerling langs rijden) – ook die hebben voorrang! 

 indien er om een van deze redenen gewacht moet worden, dan op een veilige plek stil gaan 

staan, dus NIET midden op het fietspad of voorbij het fietspad met het voorwiel op de 

asfaltweg 
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Controlepost 9 – Hooge Brug 

 

 
 

Omschrijving 

De fietser is in de bocht Brugstraat/Jan Blankenweg rechtsaf gegaan de Brugdijk op en komt dan bij 

de Hooge Brug. Deze brug is erg smal. Als er een auto overheen rijdt kan er geen auto vanuit de 

andere richting meer passeren. Ook een fiets naast een auto past vaak niet of nauwelijks. Daarom is 

er een zogenaamde voorrangsregeling aangebracht: de verkeersborden geven aan wie er eerst mag. 

De leerling moet hier uiteraard gevolg aan geven. Als er veilig overgestoken kan worden moet de 

fietser ook op de brug weer goed letten op de veiligheid van andere verkeersdeelnemers. De fietser 

kan natuurlijk wel tegelijk oversteken met een fietser of voetganger vanuit de andere richting, daar is 

de brug breed genoeg voor. Maar dan moet de leerling goed rekening houden met andere mensen, 

dus netjes rechts blijven rijden en geen voetgangers of fietsers inhalen wanneer daar geen plek voor 

is. Als er twee fietsers naast elkaar uit de andere richting komen is er soms niet meer genoeg plek om 

tegelijkertijd over te steken. Dan is het verstandiger om even te wachten; ook de fietsers uit de 

andere kant hebben namelijk voorrang, dus de leerling mag ook die fietsers niet hinderen. 

 

 
verkeersbord F5 

(voorrang verlenen aan tegenliggers) 

 

Waar op letten? 

 goed kijken of er tegenliggers komen en zo nodig voorrang verlenen aan tegenliggers, dus 

gemotoriseerd verkeer en fietsers die met zijn tweeën naast elkaar rijden 

 bij het oversteken rekening blijven houden met voetgangers en andere fietsers op de brug, 

dus rechts blijven rijden en niet inhalen als daar geen plek voor is 
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Controlepost 11 – Voorstraat 

 

 
 

Omschrijving 

Na de ‘Hooge Brug’ is de fietser over Langendijk gereden en komt hij uit op de kruising met de 

Voorstraat. Daarna fietst de leerling verder over de Kortendijk richting de Hofpoort.  

 

Vanaf de Langendijk rijdt de fietsers in de oude binnenstad, over smalle straten met 

eenrichtingsverkeer voor motorvoertuigen. De fietsers mogen wel in twee richtingen rijden; op de 

smalle straten moeten de verschillende verkeersdeelnemers dus goed rekening met elkaar houden.  

Op de Langendijk rijdt het gemotoriseerd verkeer in tegengestelde richting als de leerling. Op de 

Kortendijk rijdt het gemotoriseerd verkeer in dezelfde richting als de leerling. Ook op de kruising met 

de Voorstraat krijgt de fietser hiermee te maken en ontstaat een verkeerssituatie waarbij goed moet 

worden opgelet. Per ‘tak’ van de kruising gaat het hier om het volgende: 

 

Voorstraat:  

Er kunnen auto’s en (brom)fietsers van links komen, vanaf de Voorstraat. Deze mogen zowel 

rechtdoor als links- en rechtsaf gaan. De leerling moet dan ook rekening houden met vooral de 

tegemoetkomende (vracht)auto’s die rechtsaf slaan de Langendijk in. De leerling moet voldoende 

rechts blijven, of even stoppen als de auto in de bocht (bijna) de hele wegbreedte gebruikt.  

 

Kortendijk:  

Voor de leerling gezien kunnen er fietsers vanuit de tegengestelde richting komen, vanaf de 

Kortendijk. Hier mogen geen auto’s (en dus ook geen bromfietsers) vandaan komen. Eventuele 

fietsers die daar vandaan komen, kunnen ook linksaf slaan, richting de Lekpoort. Deze hebben dan 

echter geen voorrang op de leerling; de leerling gaat immers rechtdoor op dezelfde weg.  

 

Lekpoort:  

Voor de leerling gezien kunnen er auto’s en (brom)fietsers van rechts komen, vanaf de Lekpoort. De 

auto’s (en dus de bromfietsers) mogen dan alleen linksaf of rechtsaf, naar de Langendijk of 

Kortendijk. De leerling moet dus rekening houden met (vracht)auto’s en (brom)fietsers die van rechts 

komen. Het verkeer is op deze hoek pas op het laatste moment te zien. 
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Er mogen geen auto’s de Voorstraat op vanaf deze kruising, maar wel fietsers, zoals aangegeven op 

het onderbord onder het verkeersbord (inrijdverbod).  Er kunnen dan ook fietsers van rechts komen 

en oversteken naar de Voorstraat. Bromfietsers mogen dat officieel niet. Voor hen gelden binnen de 

bebouwde immers dezelfde regels als voor auto’s (tenzij anders aangegeven). Maar het komt op dit 

soort plekken soms voor dat ze toch de regels van de fietsers volgen en daarbij in dit geval (illegaal) 

gebruik maken van de fietsstroken langs de Voorstraat. Ook bromfietsers van rechts kunnen soms 

dus rechtdoor rijden. 

 

  

  
   
Verkeersbord C2 (inrijdverbod 

eenrichtingweg) uitgezonderd fietsers: 

 Langendijk, bij kruising Kanaalweg 

 Voorstraat, bij kruising Langendijk 

Verkeersbord C3 (eenrichtingweg) 

uitgezonderd fietsers: 

 Kortendijk, bij kruising Voorstraat 

 

 

 

Waar op letten? 

 Zowel op de Langendijk als op de Kortendijk netjes rechts fietsen omdat de straten erg smal zijn 

en er auto’s moeten kunnen passeren. 

 Bij de kruising met de Voorstraat voldoende rechts blijven en zo nodig stoppen voor 

rechtsafslaand verkeer dat vanaf de Voorstraat komt en de Langendijk in rijdt. 

 Op tijd snelheid minderen of stoppen om te kunnen zien of er verkeer van rechts komt (vanaf 

Lekpoort) en hieraan voorrang geven. 

 Rekening houden met, en zo nodig toch stoppen voor de overige verkeersstromen op de kruising 

die weliswaar geen voorrang hebben, inclusief bromfietsers die soms toch illegaal rijden waar 

alleen een uitzondering voor fietsers geldt. De eigen veiligheid is belangrijker dan voorrang 

krijgen als je daar recht op hebt! 
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Controlepost 13 – Verkeerslichten Bernhardstraat 

 

  
 

Omschrijving 

Vanuit de binnenstad fietst de leerling over de Ringdijk en de Don Velascodreef. Achter het Motel 

gaat de leerling het fietspad op om daarna uit te komen bij het kruispunt Pr. Bernhardstraat/A2. Hier 

moet de leerling kort na elkaar twee keer bij verkeerslichten oversteken, en daarna bij controlepost 

14 nog een derde keer. Het belangrijkste is uiteraard dat de leerling hier gevolg geeft aan de 

verkeerslichten. Daarbij moet de Pr. Bernhardstraat in twee gedeeltes worden overgestoken. In de 

middenberm kan eventueel nog worden gestopt als de lichten onverhoopt op oranje/rood springen. 

Daarnaast moet de leerling direct voor en na het oversteken letten op fietsers uit andere richtingen 

en voetgangers van/naar de oversteek. De route gaat hierna verder rechtsaf, waarbij de leerlingen 

meteen weer moeten oversteken bij de verkeerslichten. Daarna fietsen de leerlingen verder onder 

het viaduct richting de laatste verkeerslichten. 

 

 
verkeerslichten voor (brom)fietsers 

 

Waar op letten? 

 Belangrijk: het gaat hier om 2  verkeerslichten kort naar elkaar. Daarnaast moeten leerlingen 

één voor één weer verder rijden. Daarom zijn bij deze controlepost twee vrijwilligers nodig. 

 Stoppen voor het verkeerslicht als het rood of oranje is. 

 Als het groen wordt voor de zekerheid links en rechts kijken en daarna pas rijden. 

 Halverwege het oversteken alleen doorrijden als het nog steeds groen is; anders wachten in 

de middenberm tot het weer groen wordt. 

 Direct voor en na het oversteken rekening houden met andere fietsers en voetgangers 

 Praktisch: bij beide verkeerslichten moeten de leerlingen bij groen licht één voor één weer 

verder fietsen en niet in een groep, om te voorkomen dat ze allemaal tegelijk bij de volgende 

controlepost komen. 
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Controlepost 14 – Verkeerslichten Bentz-Berg 

 

 
 
Omschrijving 

De fietsers steken bij de verkeerslichten de Pr. Bernhardstraat over en gaan dan meteen rechtsaf. 

Daar moeten ze weer bij de verkeerslichten oversteken, waarna ze onder het viaduct fietsen. Direct 

na het viaduct volgen opnieuw verkeerslichten. Hier steken de leerlingen de Westelijke Parallelweg 

over. Het belangrijkste is uiteraard dat de leerling hier gevolg geeft aan de verkeerslichten. Daarbij 

moet de weg in twee gedeeltes worden overgestoken. In de middenberm kan eventueel nog worden 

gestopt als de lichten onverhoopt op oranje/rood springen. Daarnaast moet de leerling direct voor 

en na het oversteken letten op fietsers uit andere richtingen en voetgangers van/naar de oversteek. 

De route gaat hierna een stukje rechtdoor en dan linksaf de Monnikendreef op. 

 
Waar op letten? 

 Belangrijk: Wederom moet erop gelet worden dat 

de leerlingen als de verkeerslichten groen worden 

één voor één verder rijden. Daarom zijn bij deze 

controlepost twee vrijwilligers nodig. 

 Stoppen voor het verkeerslicht als het rood of 

oranje is. 

 Als het groen wordt voor de zekerheid links en 

rechts kijken en daarna pas rijden. 

 Halverwege het oversteken alleen doorrijden als 

het nog steeds groen is; anders wachten in de 

middenberm tot het weer groen wordt. 

 
 

Verkeerslichten voor (brom)fietsers 

 Direct voor en na het oversteken rekening houden met andere fietsers en voetgangers 

 Praktisch: ook bij deze verkeerslichten moeten de leerlingen bij groen licht één voor één 

weer verder fietsen en niet in een groep, om te voorkomen dat ze allemaal tegelijk bij de 

volgende controlepost komen. 
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Controlepost 15 – Kruising Het Slyk 
 

 
 

Omschrijving 

De leerling komt vanaf de Monnikendreef en slaat dan rechtsaf. Een stukje verder gaat de route dan 

over Het Slyk heen. De oversteekplaats voor fietsers ligt naast een voetgangersoversteekplaats (VOP 

of ‘zebrapad’), maar zoals de haaientanden aangeven heeft de fietser hier geen voorrang. De fietser 

moet dus wachten voor auto’s op Het Slyk en moet er daarbij ook rekening mee houden dat er auto’s 

vanaf de Helsdingse Achterweg vanaf beide kanten kunnen komen om richting Het Slyk te rijden. De 

leerling moet dus voor het oversteken goed rond kijken naar alle richtingen waar auto’s vandaan 

kunnen komen. Direct voor en na het oversteken moet de fietser rekening houden met fietsers uit 

andere richtingen en voetgangers van/naar het zebrapad. Het fietspad langs Het Slyk is een 

tweerichtingenfietspad, dus voor het oversteken kunnen er fietsers van rechts komen die voorrang 

hebben. 

 

 
Haaientanden 

 

Waar op letten? 

 Goed kijken voordat er wordt overgestoken, of er auto’s uit de drie richtingen komen 

o Vanaf Het Slyk (rechts) 

o Vanaf Helsdingse Achterweg (linksvoor) 

o Vanaf Helsdingse Achterweg (achter, over de linker schouder) 

 Zo nodig stoppen, voorrang geven en daarna opnieuw rond kijken voordat de leerling alsnog 

oversteekt 

 Direct voor en na het oversteken opletten voor fietsers uit andere richtingen (met name 

langs Het Slyk die van rechtskomen) en voetgangers van/naar het zebrapad. 
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3. DRAAIBOEK 

3.1. Voorbereiding lange termijn 

 

 Geef verkeerslessen. 

 

 Begin van het schooljaar nadenken over een datum voor het praktisch verkeersexamen: het liefst 

kort inplannen na het theoretisch verkeersexamen. Vroegtijdig een conceptdatum prikken. 

 

 De wijkagent benaderen met de vraag of deze voorafgaand aan het examen de fietsen kan 

keuren en wellicht een instructie kan geven aan de vrijwilligers op de controleposten.  

 

 Ouders informeren over het feit dat er een praktisch verkeersexamen wordt gehouden en 

starten met het werven van vrijwilligers. Doe dit op tijd, zodat ouders eventueel vrij van hun 

werk kunnen nemen. Iedere controlepost moet door minimaal één persoon bemand worden. 

Voor de controleposten 13 en 14 zijn twee vrijwilligers nodig. Daarnaast moeten de leerlingen 

naar de startlocatie worden begeleid. Het totale aantal benodigde vrijwilligers komt dan op 

minimaal 12. 

 

 Bevestig de vrijwilligers dat ze op de lijst staan om de controleposten te bemensen. 

 

 Indien mogelijk met 2 á 3 scholen samen op dezelfde dag het verkeersexamen organiseren. De 

inzit van vrijwilligers wordt dan gecombineerd en ook de politie kan dan makkelijker tijd 

vrijmaken voor een fietscontrole. 

 

Ruimte voor overige voorbereidingsacties of opmerkingen: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.2. Voorbereiding korte termijn 

 

 Check bij de afdeling Openbare Werken van de gemeente of er geen wegwerkzaamheden op de 

route zijn. Wellicht kan de route bij werkzaamheden worden aangepast, of kunnen de 

werkzaamheden naar een andere periode worden verschoven. Vraag ook of de gemeente wil 

controleren of alle routeborden er nog hangen. 

 

 Sluit met de wijkagent kort hoe, waar en wanneer de fietscontrole zal plaatsvinden. 

 

 Kopiëren fietscontrolekaarten, instructieformulieren vrijwilligers, controleformulieren, etc. 

 

 Leerlingenlijst opstellen en uitdraaien. 

 

 Lijst met namen en post vrijwilligers opstellen. 
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 Meld de vrijwilligers de plaats en tijdstip waar ze verwacht worden op de dag van het examen en 

hoe lang het posten duurt. Geef aan of ze zelf nog iets moeten meenemen, bijv. klembord, pen, 

paraplu, stoeltje, koffie, etc. en of er vooraf nog een instructie plaats vindt. 

 

 Stuur de ouders/begeleiders een brief over het oefenen van de route en het controleren van de 

fietsen. Stuur de fietschecklist mee zodat ouders zelf de fiets kunnen controleren; de kans dat 

een fiets op de examendag nog moet worden afgekeurd, met teleurstelling tot gevolg, wordt 

hiermee verkleind. 

 

 Een reservefiets regelen. Deze fiets moet uiteraard ook in orde zijn. 

 

 Bereid de leerlingen voor op het examen, bijvoorbeeld door in verkeerslessen de route te 

bespreken of de route zelfs een keer te oefenen. Vertel de leerlingen wat er van ze verwacht 

wordt en stel ze op hun gemak. 

 

Ruimte voor overige voorbereidingsacties of opmerkingen: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.3. De examendag 

 

 Neem de volgende zaken mee: 

o hesjes met rugnummers  

o hesjes voor de vrijwilligers 

o de beschrijvingen voor iedere controlepost (hoofdstuk 2) 

o de instructiebrief voor vrijwilligers (hoofdstuk 6) 

o voldoende controleformulieren voor iedere controlepost (hoofdstuk 6) 

o de leerlingenlijst (hoofdstuk 5) 

o de vrijwilligerslijst (hoofdstuk 5) 

o pennen/potloden + evt. klemborden om op te kunnen schrijven 

 

 Laat de Vrijwilligerslijst invullen. 

 

 Laat de vrijwilligers de instructiebrief en de beschrijving voor hun controlepost goed doorlezen 

en geef ze ook de controleformulieren voor hun post mee. 

 

 Registreer welk kind welk rugnummer heeft. 

 

 De onderwijzer staat bij de start/finish. De leerlingen moeten zich bij de onderwijzer afmelden, 

zodat deze kan controleren of iedereen weer binnen is. 
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 Een begeleider kan achter de laatste leerling aan fietsen om de controleposten te melden dat 

iedereen geweest is. 

 

 Een reservefiets meenemen voor als er, ondanks de eerdere fietscontrole, toch een leerling geen 

goede fiets bij zich heeft. 

 

Ruimte voor overige voorbereidingsacties of opmerkingen: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.4. Na het examen 

 

 Vrijwilligers bedanken voor hulp. 

 

 Controleformulieren nakijken en bepalen of de leerling is geslaagd of gezakt. 

 

 Eventueel standaardnormering aanpassen naar aanleiding van de resultaten. 

 

 Examen nabespreken met de klas. 

 

 Diploma’s uitreiken. 

 

 

 

Ruimte voor overige acties of opmerkingen: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. SPELREGELS 

4.1. Algemene spelregels 

 

 Optioneel: Vooraf moet de fiets gekeurd worden door de politie. Is de fiets afgekeurd, dan mag 
de leerling niet starten. Om deze “straf” (verantwoordelijkheid ouder/verzorger) te voorkomen, 
is het zaak de ouders hierover te informeren en erop aan te dringen de fiets vooraf goed te 
controleren. Regel eventueel een reservefiets. 

 

 De groep leerlingen mag niet op de openbare weg staan in verband met de verkeersveiligheid. 
De door de gemeente aangegeven startlocatie is zodanig gekozen, dat dit in principe geen 
probleem vormt. 

 

 De leerlingen zijn verplicht een rugnummer te dragen 
 

 De leerlingen starten één voor één, met circa 30 seconden tussenruimte.  
 

 De leerlingen dienen de route alleen af te leggen. Inhalen mag, samen fietsen niet. 
 

 Wanneer door omstandigheden (bijv. wachten voor een dichte brug of een rood verkeerslicht) 
de leerlingen bij elkaar komen, dient de persoon bij de controlepost er op toe te zien, dat ze 
weer één voor één vertrekken met circa 20 meter onderlinge afstand. 

 

 Door rood rijden = gezakt. Dit ongeacht het aantal behaalde punten. Op de controleformulieren 
(hoofdstuk 6) en in de normering (hoofdstuk 7) is aangegeven bij welke controleposten die van 
toepassing kan zijn. 

 

 De leerlingen moeten zich afmelden bij de leerkracht, zodat deze kan checken of iedereen weer 
veilig en wel binnen is. 
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4.2. Checklist fietscontrole 

 

Maak met de wijkagent een afspraak dat iemand van de politie op de examendag, of kort daarvoor, 

de fietsen van de leerlingen op school komt controleren. 

 

 Zit het stuur goed vast? 
 

 Zit het stuur op de goede hoogte? 
 

 Doet de bel het goed? 
 

 Zitten de handvatten goed vast? 
 

 Werken de remmen goed en voldoende opgepompt? 
 

 Zijn de fietsbanden goed? 
 

 Zit de bagagedrager goed vast? 
 

 Zit het zadel vast? 
 

 Zit het zadel op de goede hoogte? 
 

 Is de verlichting in orde? 
 

 Is de reflectie in orde? 
 

 Is de ketting goed? 
 

 Zijn de pedalen goed en zitten ze goed vast? 
 
 
Als de fiets wordt afgekeurd, mag de leerling niet op die fiets meedoen aan het praktisch 
verkeersexamen. 
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5. LIJSTEN 

5.1. Leerlingenlijst 

Rugnummer 
 

Naam leerling Groep/school 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

(Deze lijst een aantal keer uitdraaien/kopiëren al naar gelang het totale aantal deelnemers.) 
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5.2. Vrijwilligerslijst 

 

Nummer 
 

Naam Controlepost nr. Paraaf 

1 
 

 1  

2 
 

 2  

3 
 

 5  

4 
 

 7  

5 
 

 9  

6 
 

 11  

7 
 

 13  

8 
 

 13  

9 
 

 14  

10 
 

 14  

11 
 

 15  

12 
 

 Begeleider 
van/naar 
beginpunt route 
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6. CONTROLEFORMULIEREN 

6.1. Inleiding 

Totaal zijn er 17 mogelijke controleposten op de route, waarvan er 9 het meest belangrijk zijn 

(verplicht). De overige 8 controleposten zijn optioneel als er voldoende vrijwilligers geregeld kunnen 

worden. Van de 9 verplichte controleposten zijn er twee controleposten, post 13 en 14 

(verkeerslichten) waarbij het sterk de voorkeur geniet dat hier twee vrijwilligers samen staan. Voor 

de controleposten zijn dan totaal minimaal 11 vrijwilligers nodig. Ook moeten de leerlingen door een 

volwassene naar de startlocatie begeleid worden. Het benodigde aantal vrijwilligers komt daarmee 

op minimaal 12. 

6.2. Instructiebrief vrijwilligers 

 

Zie volgende pagina; de instructiebrief is op een aparte pagina afgedrukt zodat deze gemakkelijk kan 

worden uitgeprint en verspreid. 
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Instructiebrief vrijwilligers praktisch verkeersexamen Vianen 

 

Beste vrijwilliger,  

 

We zijn ontzettend blij dat u wilt helpen bij het praktisch verkeersexamen!  

Wat is nu precies de bedoeling? 

 

De leerkracht heeft u ingedeeld op een controlepost. Op de Vrijwilligerslijst zet u uw paraaf, zodat de 

leerkracht kan checken of iedereen aanwezig is. Van de leerkracht krijgt u vervolgens een setje 

controleformulieren van de controlepost waar u op bent ingedeeld. Op dit formulier staat de locatie 

aangegeven. Controleer of u het juiste formulier heeft gehad van de leerkracht. Vul uw naam in, 

zodat de leerkracht u bij bijvoorbeeld onduidelijkheden bij het nakijken nog vragen aan u kan stellen. 

Op het controleformulier staat in het kader aangegeven waar u op moet letten bij de beoordeling 

van de leerlingen. Lees dit vooraf aandachtig door, zodat u bij de eerste leerling precies weet waar u 

op moet letten. U kunt ook de plek zelf even “inspecteren”. 

 

Ga op een plek staan of zitten waar u de situatie goed kan overzien, zonder het verkeer daarbij te 

hinderen of in gevaar te brengen. U hoeft zich niet verdekt op te stellen. Vervolgens beoordeelt u de 

leerling op de punten die in de grijze kolommen staan aangegeven. Bijvoorbeeld: achterom kijken, 

richting aangeven, voorrang verlenen, etcetera. Als een leerling dit goed uitvoert hoeft u niets in de 

kolommen in de grijze kolommen in te vullen – u vult dan alleen het rugnummer in de eerste kolom 

in. Wanneer een leerling de handeling NIET goed uitvoert, schrijft u het aantal punten op dat 

hiervoor staat aangegeven (in de eerste regel achter “minpunten”). Vervolgens telt u het aantal 

minpunten voor die leerling op in de laatste kolom (“totaal af te trekken punten”).  Wanneer een 

leerling door rood is gereden, dan is deze leerling gezakt, ongeacht het aantal totaal behaalde punten. 

Maak hiervan een aantekening op het vel. 

 

Niet alle in de kolommen aangegeven situaties hoeven zich voor te doen. Bijvoorbeeld: er steekt 

niemand over bij de zebra, de brug gaat niet dicht, het verkeerslicht stond al op groen, er is geen 

verkeer van rechts, etcetera. Hebt u een leerling niet gezien, dan vult u in de rechter kolom (‘totaal af 

te trekken punten’) een ‘n’ in. Wanneer de kinderen samen komen, door bijvoorbeeld het wachten 

voor de brug of voor een rood verkeerslicht, dan moet u erop toezien dat de kinderen weer één voor 

één wegrijden. Inhalen mag, samen rijden niet. Dit in verband met de controle bij de volgende 

controlepost. 

 

Het is handig om bijvoorbeeld het rugnummer door te strepen van de leerling die net langs is 

geweest, zodat u kunt checken of alle leerlingen zijn langs gekomen. U wordt op het einde voor de 

zekerheid nog door een andere vrijwilliger gewaarschuwd als de laatste leerling langs is geweest. U 

kunt dan terug gaan naar de start/finishplaats. Hier geeft u de ingevulde formulieren terug aan de 

leerkracht en meldt u zich weer af. 

 

Alvast bedankt, en veel succes! 

 

==>  Handig om bij u te hebben.  

Check van deze dingen of de school ervoor zorgt of dat u ze zelf moet meenemen: 

 pen/potlood 

 stoeltje om op te zitten 

 eventueel een klembord of iets dergelijks om op te schrijven 

 paraplu 

 thermoskan koffie of thee 
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6.3. Controleformulieren 

 

Hierachter volgen de controleformulieren voor de verplichte controleposten, met daarbij de 

instructies waar de vrijwilliger op die post op  moet letten. 

 

Instructie voor de school/leerkracht: 

Vul op ieder formulier, voordat het aan de vrijwilligers uitgedeeld wordt, alle rugnummers van 

leerlingen die meedoen alvast in de eerste kolom in. Iedere vrijwilliger kan dan ook zelf bijhouden of 

hij aan het einde deelnemers gemist heeft (niet gezien heeft), en daar achter een ‘N’ in het scorevak 

invullen. Op elke controleformulier zijn 15 lege regels schrijfruimte voorgedrukt per pagina waar 

rugnummers/scores kunnen worden ingevuld; elk formulier voldoende keer afdrukken voor de 

betreffende vrijwilliger al naar gelang het totale aantal deelnemers. 

 

De verplichte controleposten waarvoor hier een controleformulier is gemaakt, zijn: 

 

Controlepost 1 – Helsdingse Achterweg  

Controlepost 2 – Rotonde Julianastraat/Hoeufftlaan  

Controlepost 5 – Julianabrug 

Controlepost 7 – Hoekenstraat/W.v.Duvenvoordestraat 

Controlepost 9 – Hooge Brug 

Controlepost 11 – Voorstraat 

Controlepost 13 – Verkeerslichten Bernhardstraat 

Controlepost 14 – Verkeerslichten Bentz-Berg 

Controlepost 15 – Kruising Het Slyk 

 

De overige controleposten zijn optioneel en hiervoor is (nog) geen controleformulier opgesteld. 
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Controlepost 1: Helsdingse Achterweg 

 

Datum: ______________________ Waarnemer: ___________________________________ 

  

 u beoordeelt achter het juiste rugnummer zijn/haar handelingen in de grijze kolommen  

 als een leerling de handeling juist uitvoert, vult u niets in. Ook als iets niet van toepassing was 
vult u geen getal in. Bijv.: er kwam geen verkeer van rechts, dus de leerling hoefde geen voorrang 
te verlenen. Dingen zoals rondkijken en richting aangeven moet de leerling ook dan natuurlijk 
nog steeds doen, ook al bleek er niemand te komen! 

 als een leerling een handeling NIET juist uitvoert, vult u het bijbehorende aantal minpunten in  

 als alle leerlingen geweest zijn, vult u in de rechter kolom het totaal per leerling in 

 als u een rugnummer niet langs heeft zien komen, vult u in de rechter kolom een 'N' in. 

 

 

 

Richting 

aangeven 

Naar links kijken en 

Indien nodig stoppen 

om voorrang te 

verlenen aan fietsers  

Rekening houden met 

fietsers en voetgangers 

die geen voorrang 

hebben 

Totaal 

minpunten 

Minpunten 2 5 2 9 

Rugnummer: 

1.     

2.     

3.     

…     
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Controlepost 2: Rotonde Julianastraat/Hoeufftlaan 

 

Datum: ______________________ Waarnemer: ___________________________________ 

  

 u beoordeelt achter het juiste rugnummer zijn/haar handelingen in de grijze kolommen  

 als een leerling de handeling juist uitvoert, vult u niets in. Ook als iets niet van toepassing was 
vult u geen getal in. Bijv.: er kwam geen verkeer van rechts, dus de leerling hoefde geen voorrang 
te verlenen. Dingen zoals rondkijken en richting aangeven moet de leerling ook dan natuurlijk 
nog steeds doen, ook al bleek er niemand te komen! 

 als een leerling een handeling NIET juist uitvoert, vult u het bijbehorende aantal minpunten in  

 als alle leerlingen geweest zijn, vult u in de rechter kolom het totaal per leerling in 

 als u een rugnummer niet langs heeft zien komen, vult u in de rechter kolom een 'N' in. 
 

 

 

Richting aangeven Indien nodig stoppen 

voor het zebrapad 

Rekening houden met 

fietsers en voetgangers 

die geen voorrang hebben 

Totaal 

minpunten 

Minpunten 2 5 2 9 

Rugnummer: 

1.     

2.     

3.     

…     
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Controlepost 5 – Julianabrug 
 

Datum: ______________________ Waarnemer: ___________________________________ 

  

 u beoordeelt achter het juiste rugnummer zijn/haar handelingen in de grijze kolommen  

 als een leerling de handeling juist uitvoert, vult u niets in. Ook als iets niet van toepassing was 
vult u geen getal in. Bijv.: er kwam geen verkeer van rechts, dus de leerling hoefde geen voorrang 
te verlenen. Dingen zoals rondkijken en richting aangeven moet de leerling ook dan natuurlijk 
nog steeds doen, ook al bleek er niemand te komen! 

 als een leerling een handeling NIET juist uitvoert, vult u het bijbehorende aantal minpunten in  

 Let op; de XXXXX betekent dat de leerling voor dit onderdeel direct kan zakken! Vul indien van 
toepassing een duidelijke ‘X’ in de laatste kolom in. 

 als alle leerlingen geweest zijn, vult u in de rechter kolom het totaal per leerling , of de ‘X’ in 

 als u een rugnummer niet langs heeft zien komen, vult u in de rechter kolom een 'N' in. 
 

 

 

Stoppen voor sluitende brug 

(slagboom/lichten) en pas weer 

wegrijden als slagboom omhoog 

is en het licht gedoofd is. 

Op de brug rekening 

houden met voetgangers 

Totaal minpunten 

Minpunten XXXXX 2 2 

Rugnummer: 

1.    

2.    

3.    

…    
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Controlepost 7 – Hoekenstraat/W.v.Duvenvoordestraat 
 

Datum: ______________________ Waarnemer: ___________________________________ 
 

 u beoordeelt achter het juiste rugnummer zijn/haar handelingen in de grijze kolommen  

 als een leerling de handeling juist uitvoert, vult u niets in. Ook als iets niet van toepassing was 
vult u geen getal in. Bijv.: er kwam geen verkeer van rechts, dus de leerling hoefde geen voorrang 
te verlenen. Dingen zoals rondkijken en richting aangeven moet de leerling ook dan natuurlijk 
nog steeds doen, ook al bleek er niemand te komen! 

 als een leerling een handeling NIET juist uitvoert, vult u het bijbehorende aantal minpunten in  

 als alle leerlingen geweest zijn, vult u in de rechter kolom het totaal per leerling in 

 als u een rugnummer niet langs heeft zien komen, vult u in de rechter kolom een 'N' in. 
 

 

 

Richting aangeven Voor het oversteken 

rondkijken en zonodig 

stoppen voor 

voetgangers, fietsers, 

auto’s van beide kanten 

Op een veilige en niet 

hinderlijke plek stil 

gaan staan. 

Totaal 

minpunten 

Minpunten 2 5 2 9 

Rugnummer: 

1.     

2.     

3.     

…     
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Controlepost 9 – Hooge Brug 
 

Datum: ______________________ Waarnemer: ___________________________________ 
 

 u beoordeelt achter het juiste rugnummer zijn/haar handelingen in de grijze kolommen  

 als een leerling de handeling juist uitvoert, vult u niets in. Ook als iets niet van toepassing was 
vult u geen getal in. Bijv.: er kwam geen verkeer van rechts, dus de leerling hoefde geen voorrang 
te verlenen. Dingen zoals rondkijken en richting aangeven moet de leerling ook dan natuurlijk 
nog steeds doen, ook al bleek er niemand te komen! 

 als een leerling een handeling NIET juist uitvoert, vult u het bijbehorende aantal minpunten in  

 Let op; de XXXXX betekent dat de leerling voor dit onderdeel direct kan zakken! Vul indien van 
toepassing een duidelijke ‘X’ in de laatste kolom in. 

 als alle leerlingen geweest zijn, vult u in de rechter kolom het totaal per leerling in 

 als u een rugnummer niet langs heeft zien komen, vult u in de rechter kolom een 'N' in. 
 

 

 

Stoppen voor sluitende 

brug (slagboom/lichten) 

en pas weer wegrijden 

als slagboom omhoog is 

en het licht gedoofd is. 

Voor het oversteken 

goed kijken en zo nodig 

voorrang geven aan 

tegenliggers (auto’s en 

fietsers) 

Bij het oversteken 

rekening houden met 

tegenliggers, ook 

voetgangers. 

Totaal 

minpunten 

Minpunten XXXXX 5 2 7 

Rugnummer: 

1.     

2.     

3.     

…     
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Controlepost 11 – Voorstraat 
 

Datum: ______________________ Waarnemer: ___________________________________ 
 

 u beoordeelt achter het juiste rugnummer zijn/haar handelingen in de grijze kolommen  

 als een leerling de handeling juist uitvoert, vult u niets in. Ook als iets niet van toepassing was 
vult u geen getal in. Bijv.: er kwam geen verkeer van rechts, dus de leerling hoefde geen voorrang 
te verlenen. Dingen zoals rondkijken en richting aangeven moet de leerling ook dan natuurlijk 
nog steeds doen, ook al bleek er niemand te komen! 

 als een leerling een handeling NIET juist uitvoert, vult u het bijbehorende aantal minpunten in  

 als alle leerlingen geweest zijn, vult u in de rechter kolom het totaal per leerling in 

 als u een rugnummer niet langs heeft zien komen, vult u in de rechter kolom een 'N' in. 
 

 

 

Op smalle straten en 

ook bij de kruisingen 

netjes rechts blijven 

Voorrang geven aan 

rechts; dus voor het 

oversteken op tijd 

remmen, goed naar 

rechts kijken en zo 

nodig stoppen voor 

auto’s en fietsers 

Bij het oversteken goed 

rondkijken en opletten 

op alle verkeers-

stromen, ook die geen 

voorrang hebben. Zo 

nodig toch stoppen 

(eigen veiligheid!). 

Totaal 

minpunten 

Minpunten 2 5 2 9 

Rugnummer: 

1.     

2.     

3.     

…     
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Controlepost 13 – Verkeerslichten Bernhardstraat 
 

Datum: ______________________ Waarnemer: ___________________________________ 
 

 u beoordeelt achter het juiste rugnummer zijn/haar handelingen in de grijze kolommen  

 als een leerling de handeling juist uitvoert, vult u niets in. Ook als iets niet van toepassing was 
vult u geen getal in. Bijv.: er kwam geen verkeer van rechts, dus de leerling hoefde geen voorrang 
te verlenen. Dingen zoals rondkijken en richting aangeven moet de leerling ook dan natuurlijk 
nog steeds doen, ook al bleek er niemand te komen! 

 als een leerling een handeling NIET juist uitvoert, vult u het bijbehorende aantal minpunten in  

 let op; de XXXXX betekent dat de leerling voor dit onderdeel direct kan zakken! Vul indien van 
toepassing een duidelijke ‘X’ in de laatste kolom in. 

 als alle leerlingen geweest zijn, vult u in de rechter kolom het totaal per leerling in 

 als u een rugnummer niet langs heeft zien komen, vult u in de rechter kolom een 'N' in. 
 

 

 

 

 

Stoppen voor rood of 

oranje licht, en pas bij 

groen weer verder 

rijden. Zo nodig in de 

middenberm wachten 

als het rood wordt. 

Bij groen goed 

rondkijken over de 

kruising 

Direct voor en na het 

oversteken rekening 

houden met andere 

fietsers en voetgangers 

Totaal 

minpunten 

Minpunten XXXXX 2 2 4 

Rugnummer: 

1.     

2.     

3.     

…     
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Controlepost 14 – Verkeerslichten Bentz-Berg 
 

Datum: ______________________ Waarnemer: ___________________________________ 
 

 u beoordeelt achter het juiste rugnummer zijn/haar handelingen in de grijze kolommen  

 als een leerling de handeling juist uitvoert, vult u niets in. Ook als iets niet van toepassing was 
vult u geen getal in. Bijv.: er kwam geen verkeer van rechts, dus de leerling hoefde geen voorrang 
te verlenen. Dingen zoals rondkijken en richting aangeven moet de leerling ook dan natuurlijk 
nog steeds doen, ook al bleek er niemand te komen! 

 als een leerling een handeling NIET juist uitvoert, vult u het bijbehorende aantal minpunten in  

 let op; de XXXXX betekent dat de leerling voor dit onderdeel direct kan zakken! Vul indien van 
toepassing een duidelijke ‘X’ in de laatste kolom in. 

 als alle leerlingen geweest zijn, vult u in de rechter kolom het totaal per leerling in 

 als u een rugnummer niet langs heeft zien komen, vult u in de rechter kolom een 'N' in. 
 

 

 

 

 

Stoppen voor rood of 

oranje licht, en pas bij 

groen weer verder 

rijden. Zo nodig in de 

middenberm wachten 

als het rood wordt. 

Bij groen goed 

rondkijken over de 

kruising 

Direct voor en na het 

oversteken rekening 

houden met andere 

fietsers en voetgangers 

Totaal 

minpunten 

Minpunten XXXXX 2 2 4 

Rugnummer: 

1.     

2.     

3.     

…     
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Controlepost 15 – Kruising Het Slyk 
 

Datum: ______________________ Waarnemer: ___________________________________ 
 

 u beoordeelt achter het juiste rugnummer zijn/haar handelingen in de grijze kolommen  

 als een leerling de handeling juist uitvoert, vult u niets in. Ook als iets niet van toepassing was 
vult u geen getal in. Bijv.: er kwam geen verkeer van rechts, dus de leerling hoefde geen voorrang 
te verlenen. Dingen zoals rondkijken en richting aangeven moet de leerling ook dan natuurlijk 
nog steeds doen, ook al bleek er niemand te komen! 

 als een leerling een handeling NIET juist uitvoert, vult u het bijbehorende aantal minpunten in  

 let op; de XXXXX betekent dat de leerling voor dit onderdeel direct kan zakken! Vul indien van 
toepassing een duidelijke ‘X’ in de laatste kolom in. 

 als alle leerlingen geweest zijn, vult u in de rechter kolom het totaal per leerling in 

 als u een rugnummer niet langs heeft zien komen, vult u in de rechter kolom een 'N' in.  
 

 

 

Goed rondkijken en zo nodig 

stoppen voor auto’s in beide 

richtingen 

Direct voor en na het 

oversteken rekening 

houden met andere 

fietsers en voetgangers 

Totaal minpunten 

Minpunten 5 2 7 

Rugnummer: 

1.    

2.    

3.    

…    
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7. NORMERING EXAMEN 

 

 

Controlepost Minpunten ‘Blacklist’ fouten 

1 – Helsdingse Achterweg  9  

2 – Rotonde Julianastraat/Hoeufftlaan  9  

5 – Julianabrug 2 XXXXX 

7 – Hoekenstraat/W.v.Duvenvoordestraat 9  

9 – Hooge Brug 7 XXXXX 

11 – Voorstraat 9  

13 – Verkeerslichten Bernhardstraat 4 XXXXX 

14 – Verkeerslichten Bentz-Berg 4 XXXXX 

15 – Kruising Het Slyk 7  

Totaal 60  

 

XXXXX 

Bij de controleposten met markering XXXXX is er een onderdeel waar de leerling direct op zakt als hij 

dit niet goed doet. Dit betreffen de bruggen en verkeerslichten. Door rood rijden is immers gezakt, 

volgens de spelregels. 

 

Heeft de leerling géén van deze fouten uit de ‘blacklist’ gemaakt, dan wordt het aantal minpunten 

bepalend. Elke leerling kan maximaal 60 minpunten behalen. Voorgesteld wordt een foutmarge van 

20%. 

Oftewel de leerling mag maximaal 20% van de 60 minpunten = 12 minpunten behalen om nog te 

kunnen slagen. Bij meer dan 12 minpunten is de leerling dus gezakt. 

 

Naar eigen inzicht kan de school ervoor kiezen om bijvoorbeeld voor een volgend jaar de foutmarge 

iets naar beneden of naar boven bij te stellen. 
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8. LOCATIE ROUTEBORDEN 

 

Voor een goede verwijzing wordt bij ieder punt waar de fietser links- of rechtsaf moet slaan, een 

bord (richtingaanwijzer) geplaatst. Deze borden zijn vooral ook nuttig zodat de ouders de route 

vooraf met hun kind kunnen oefenen en tevens om op straat meer bekendheid/zichtbaarheid aan de 

route te geven. 

 

Totaal zijn 16 borden nodig. 
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9. COLOFON  

 

Gelieve geen wijzigingen in de dit document aan te brengen. Verbeterpunten kunnen worden 

doorgegeven aan de gemeente Vianen. 

 

Dit document is samengesteld door: 

 Hans Bomers, beleidsmedewerker verkeer, Ruimtelijke Ordening & Projecten, gemeente 

Vianen, 0347-369438, h.bomers@vianen.nl 

 

In overleg met: 

 Willem van Kruisbergen, beleidsmedewerker onderwijs, gemeente Vianen 

 Ben van de Werf, Egbertusschool, Vianen 

 Politie, wijkteam Vianen 

 

Met dank aan: 

 Gemeente Houten en Gemeente IJsselstein voor de zeer bruikbare voorbeelden van 

bestaande fietsroutes voor het praktisch verkeersexamen. 

 

mailto:h.bomers@vianen.nl

