
Dodehoeklessen 
Veilig op weg - Zorg dat je gezien wordt 

 
Fiets je in de buurt van een vrachtauto? Dan gelden twee vuistregels: Blijf er rechts en 
ruim achter en houd minstens drie meter afstand. 
Wat is een dode hoek en waarom is die gevaarlijk? Met een echte vrachtauto ervaren 
kinderen uit groep 7 en 8 wat de chauffeur van een grote vrachtauto wel of niet ziet. Om 
kinderen op een veilige manier te leren omgaan met grote voertuigen in het verkeer, is in 
samenwerking met TLN een speciale les ontwikkeld: 
Veilig op Weg – Blijf uit de dode hoek - Veilig leren omgaan met de dode hoek 

Kinderen op de fiets. Terwijl ze naar school of naar huis fietsen, spelen ze met elkaar en 
verdelen tegelijkertijd hun aandacht over verschillende dingen. Ze vergeten soms dat het 
verkeer ook om aandacht vraagt! 

De chauffeur van vrachtauto’s en andere grote voertuigen zitten een stuk hoger dus je 
weet niet altijd of hij jou heeft gezien, ondanks de vele (6 st.) spiegels en zelfs 
camerasystemen. Er zijn plekken rondom de vrachtauto waar fietsers ineens onzichtbaar 
worden, ze zitten dan in de dode hoek. Ook wel blinde hoek genoemd, dat is een hoek 
waarin je niet zichtbaar bent. Het gevaar schuilt hier letterlijk in een klein hoekje. Daarom 
bieden we aan leerlingen van groep 7 en 8 dodehoeklessen aan.  
 
In Zwolle nemen jaarlijks circa 1500 leerlingen van alle basisscholen en speciaalonderwijs 
deel aan deze lessen. Hiervoor nodigen we jaarlijks de helft van de basisscholen uit met 
de groepen 7 en 8.  Op deze manier hebben alle leerlingen in Zwolle die de basisschool 
verlaten en naar de middelbare school gaan de dodehoeklessen gevolgd. 
 
Let op! De lessen zijn alleen bedoeld voor scholen. Het is niet mogelijk om individueel op 
de lessen in te schrijven. 
 
Zelf ervaren wat de chauffeur ziet 
We willen kinderen uit groep 7 en 8 zelf laten ervaren wat een chauffeur van een groot 
voertuig wel of niet kan zien. In veel plaatsen komt de vrachtauto met chauffeur en 
instructeur naar school. In Zwolle doen we dat niet.  
De lessen worden gegeven bij autorijschool Blok-Huls door ervaren rijinstructeurs.  
De leerlingen worden met een bus van school gehaald en naar Blok-Huls gebracht. Daar 
krijgen ze eerst een theorieles over de dode hoek en dan een praktijkdeel in en rondom 
een vrachtauto. In het praktijkdeel mogen de leerlingen ook plaatsnemen op de 
bestuurdersstoel in de vrachtwagen en zelf ervaren of ze hun klasgenoten wel of niet in de 
spiegels zien en wanneer je wel of niet zichtbaar bent. 
Achter het stuur van een vrachtauto besef je pas hoe belangrijk het is om als fietser uit de 
dode hoek te blijven. 
De theorieles start met een speelse film waarin vloggers Firy en Milo de kinderen twee 
belangrijke vuistregels voor de dode hoek leren. Hiermee ga je veilig om met de dode 
hoek. De kinderen komen met enthousiaste verhalen thuis! 
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