
 Instructie 
Praktijktoets voor thuis

Wat � jn dat je samen met je kind de praktijktoets 

voor thuis gaat doen. Hieronder vind je wat 

achtergrondinformatie over de punten waar je op 

moet letten als je achter je kind aan� etst. Veel plezier 

en succes!

Zo zit dat…
als je � etst

• Rijd altijd zoveel mogelijk rechts.

• Rijd nooit met meer dan twee naast elkaar.

• Als er een � etsstrook is, moet je daarop � etsen.

• Als er een � etspad is, moet je op het � etspad � etsen.

• Bij een niet-verplicht � etspad mag je zelf bepalen of je 

erop gaat rijden.

• Je mag niet op een busbaan � etsen. Je mag niet op de 

stoep of het voetpad � etsen.

Zo zit dat…
met afslaan als je � etst

Als je links of rechts wilt afslaan, moet je altijd je hand uitsteken.

Rechts afslaan:
• Als je naar rechts wilt afslaan, steek je je 

rechterhand uit.

• Kijk altijd langs je rechterschouder of er iemand 

op de rechterstoep en/of rechts op de rijbaan 

loopt. In dat geval geldt de regel: rechtdoor op 

dezelfde weg gaat voor: je moet de voetganger 

dan voor laten gaan, voordat je afslaat.

• Als het veilig kan, maak je een kleine bocht 

naar rechts.

Links afslaan:
• Als je naar links wilt afslaan, moet je altijd eerst achterom-

kijken langs je linkerschouder.

• Als er geen verkeer achterop komt, steek je je linkerhand uit.

• Laat tegemoetkomers en achteropkomers op dezelfde weg 

voorgaan. (Rechtdoor op dezelfde weg gaat voor.)

•  Geef zo nodig voorrang aan bestuurders uit de zijwegen.

•  Als het veilig kan, maak je een grote bocht naar links met 

beide handen aan het stuur.

Tips!
• Met de nieuwe examenapp krijgen kinderen een stap-

voor-stap voorbereiding op het praktisch Verkeers-

examen, maar ook op de ‘praktijktoets voor thuis’. 

Met opdrachten, � lmpjes en tips weten kinderen wat 

ze te wachten staat en gaan ze zelfverzekerd op pad.

• Fiets bij slecht weer en in het donker altijd goed ver-

licht en met felgekleurde re� ecterende kleding.

• Vervoer je bagage veilig (� etstas/rugzak, snelbinders).

• Fiets met je smartphone in vliegtuigmodus en veilig 

opgeborgen in je zak.

• Houd met beide handen je stuur goed vast.

• Stop voor een spoorwegovergang als de bellen rinke-

len en de lampen gaan branden en ga pas weer rijden 

als de bellen en lichten uit zijn.

• Voor meer tips kijk op: verkeersouders.nl/adviezen/

je-kind-veilig-naar-de-brugklas

http://verkeersouders.nl/adviezen/je-kind-veilig-naar-de-brugklas
https://examen.vvn.nl/examen-app


Meer weten over de regels en afspraken?
Ga naar examen.vvn.nl/verkeerskennis 

0885248800
info@vvn.nl
examen.vvn.nl

Zo zit dat…
met voorsorteren als er 
een � etsopstelvak is

• Fietsers en brom � etsers mogen bij rood licht in het 

opstelvak voor de auto’s wachten.

• Als het licht op groen springt, kunnen ze voor de auto’s 

wegrijden en afslaan.

• Je blijft zoveel mogelijk rechts in het opstelvak als je 

rechtsaf wilt.

• Je gaat in het midden of rechts staan als je rechtdoor wilt.

• Je gaat links staan als je linksaf wilt.

Zo zit dat…
met voorsorteren als er 
voorsorteervakken zijn

• Je mag in het linkervoorsorteervak gaan � etsen.

• Kijk achterom voordat je naar het linkervoorsorteervak gaat.

• Blijf rechts in het linkervoorsorteervak.

Zo zit dat…
met voorsorteren als er geen 
voorsorteervak, � etspad of � etsstrook is

• Je mag tegen het midden van de weg gaan � etsen.

• Kijk altijd eerst achterom.

• Is het onoverzichtelijk? Blijf rechts!

Praktijktoets opnieuw
Als je kind een van de volgende zaken doet, is het goed om de 

praktijktoets na wat extra oefening nog een keer te doen:

• Niet stoppen bij rood licht of stopbord

• Rood licht negeren bij een spoorwegovergang

• Zichzelf in gevaar brengen door geen voorrang te verlenen

http://examen.vvn.nl/verkeerskennis
mailto:info%40vvn.nl?subject=
http://examen.vvn.nl

