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Deze regels heb je gehad in les 1 en 2

Zo zit dat… met voorgaanregels voor 
voetgangers
Voorgaanregels gelden:
•  voor bestuurders en voetgangers (dus voor jou als je loopt 

en fietst);
•  als je te maken krijgt met andere bestuurders en 

voetgangers die met jou op dezelfde weg zijn: dat is 
verkeer naast jou en verkeer dat jou tegemoet of achterop 
komt.

Maar, let ook goed op bestuurders die uit een zijweg van 
links en rechts komen rijden.
Ook al ga je voor, kijk altijd goed of de ander je wel ziet en 
de ander je wel voor laat gaan.

•  Je gaat voor als een bestuurder achteruitrijdt.
•  Je gaat voor als een bestuurder uit een uitrit komt 

aanrijden en wil wegrijden.
•  Je gaat voor als een bestuurder van een oprit bij huis wil 

wegrijden.
•  Je gaat voor als een bestuurder van een parkeerplaats wil 

wegrijden.
•  Je gaat voor als je rechtdoor op dezelfde weg wil gaan en 

ander verkeer wil afslaan
•  Je gaat voor als je wil oversteken bij het zebrapad.

•  Je moet bestuurders die uit een zijweg van links en rechts 
komen rijden altijd voor laten gaan. (Het maakt niet uit of 
die zijweg of de weg waarop jij loopt verhard of onverhard 
is.)

•  Je moet voertuigen met een blauw zwaailicht en sirene 
voor laten gaan.

Zo zit dat… met voorgaanregels voor bestuurders
Voorgaanregels gelden:
•  voor bestuurders en voetgangers (dus voor jou als je loopt 

en fietst);
•  als je te maken krijgt met andere bestuurders en 

voetgangers die met jou op dezelfde weg zijn: dat is 
verkeer naast jou en verkeer dat jou tegemoet of achterop 
komt.

•  Je gaat voor als de bestuurder van een bus buiten de 
bebouwde kom wil wegrijden bij de halte.

•  Je gaat voor als een bestuurder achteruitrijdt.
•  Je gaat voor als een bestuurder uit een uitrit komt 

aanrijden en wil wegrijden.
•  Je gaat voor als een bestuurder van een oprit bij huis wil 

wegrijden.
•  Je gaat voor als een bestuurder van een parkeerplaats wil 

wegrijden.
•  Je gaat voor als je met het afslaan een kleine bocht moet 

maken en de andere bestuurder een grote bocht.

•  Je gaat voor als je op een verharde weg rijdt en er ander 
verkeer uit een onverharde weg aankomt en wil doorgaan. 
(Rijd je op de verharde weg: je moet voorrang krijgen van 
de andere bestuurders die op de onverharde weg rijden. 
Voetgangers moeten bestuurders die uit een zijweg van 
links en rechts komen rijden altijd voor laten gaan. Het 
maakt niet uit of die zijweg of de weg waarop jij loopt 
verhard of onverhard is.)

•  Je gaat voor als je rechtdoor op de rotonde wil gaan en 
een andere bestuurder wil afslaan.

•  Je gaat voor als je rechtdoor op dezelfde weg wil gaan en 
ander verkeer wil afslaan.

•  Je moet de bus voor laten gaan als die binnen de 
bebouwde kom wil wegrijden bij de halte.

•  Je moet mensen die op het zebrapad oversteken of er 
willen gaan oversteken voor laten gaan.

•  Je moet mensen die slecht kunnen lopen voor laten gaan 
bij het oversteken.

•  Je moet mensen die slecht zien of blind zijn voor laten 
gaan bij het oversteken.

•  Je moet voertuigen met een blauw zwaailicht en sirene 
voor laten gaan.

Zo zit dat… met voorrangsregels
Voorrangsregels gelden:
•  voor bestuurders onderling: als je als bestuurder te maken 

krijgt met andere bestuurders die uit een zijweg van links 
en rechts komen rijden;

•  alleen op kruisingen.

Als je voetganger bent, gelden de voorrangsregels op 
kruisingen niet voor jou. Je moet bestuurders die uit een 
zijweg van links en rechts komen rijden altijd voor laten gaan.

Zo zit dat… met voorrang bij gewone kruisingen
Een gewone kruising is een kruising zonder voorrangsborden.
•  Verder geldt: de weg en het fietspad moeten verhard zijn 

(dus van steen of asfalt).
•  Bij een gewone kruising moet je als bestuurder 
 -  voorrang geven aan bestuurders die van rechts komen 

rijden;
 -  voorrang krijgen van bestuurders die van links komen 

rijden.
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Zo zit dat… met voorrangsborden 
Voorrangsborden gelden alleen voor bestuurders onderling.

Voorrangsweg. Als je bestuurder bent en op deze weg 
rijdt, moet je voorrang krijgen van de andere 
bestuurders die uit een zijweg van links en rechts 
komen rijden. 

Einde voorrangsweg.

Als je bestuurder bent en op deze weg rijdt, moet je 
voorrang krijgen van de andere bestuurders die uit een 
zijweg van links en/of rechts komen rijden.

Als je bestuurder bent en op deze weg rijdt, moet je 
voorrang geven aan de andere bestuurders die uit een 
zijweg van links en rechts komen rijden. Bij dit 
verkeersbord staan altijd haaientanden op het 
wegdek.

Stopbord. Als je bestuurder bent en op deze weg rijdt, 
moet je stoppen voor de stopstreep, ook als er geen 
andere bestuurders aan komen. Op deze plek moet je 
naar links en rechts kijken en voorrang geven aan de 
andere bestuurders die uit een zijweg van links en 
rechts komen rijden, voordat je verdergaat.
Ook al heb je voorrang, kijk altijd goed of de ander je 
wel ziet en de ander je wel eerst laat gaan.

Zo zit dat… met voorrang geven en voorrang 
krijgen
Voorrang krijgen: jij mag eerst.
•  Voorrang geven: de andere bestuurder mag eerst.
•  Neem nooit voorrang: wacht altijd met verdergaan tot je 

voorrang krijgt van de andere bestuurder.
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Belangrijke woorden uit les 1 en 2

Het woord De uitleg Het beeld

binnen de bebouwde kom Je bent binnen de bebouwde kom als je in een stad of 
dorp bent.

buiten de bebouwde kom Je bent buiten de bebouwde kom als je de grens van 
het dorp of de stad voorbij bent.

de haaientanden Witte driehoeken op het wegdek van een 
voorrangskruising.

de halte De plaats waar de bus en tram stoppen om passagiers 
in- en uit te laten stappen.

de kruising Een punt waar een weg samenkomt met een andere 
weg.

de sirene Een sirene maakt een hard, loeiend geluid.

TAA-TUU
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de uitrit Een uitgang uit een tuin, garage, parkeerplaats of erf. 
Een uitrit komt vaak uit op een stoep. En een uitrit heeft 
vaak schuine tegels.

voorgaan Wie voorgaat, mag eerst.

de voorrang Als je voorrang krijgt, mag je eerst. Als je voorrang 
geeft, mag de andere bestuurder eerst.

het voorrangsbord Een verkeersbord dat bij een voorrangskruising staat. 
Het bord vertelt jou wie er voorrang heeft (eerst gaat).

de voorrangskruising Een kruising waarop twee of meer wegen samenkomen. 
Er zijn tekens die langs de weg staan en tekens die op 
het wegdek staan. Je ziet een voorrangsbord en 
haaientanden of een voorrangsbord en stopstreep.

de voorrangsweg Als je bestuurder bent en op deze weg rijdt, moet je 
voorrang krijgen van de andere bestuurders die uit een 
zijweg van links en/of rechts komen rijden.

het zwaailicht Een blauw of geel licht dat ronddraait of knippert.

de zijweg Een weg van links of rechts die uitkomt op de weg 
waarop jij fietst of loopt. Je ziet een zijweg van rechts in 
het voorbeeld.


