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www.letopvoordedodehoek.be
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INLEIDING

Het provinciebestuur van West-Vlaanderen organiseert al jaren een campagne om ongevallen te
wijten aan de dode hoek bij vrachtwagens te voorkomen. Deze campagne richt zich in eerste instantie tot de basisscholen (derde graad). Veel van deze leerlingen zijn het volgende schooljaar zelfstandige fietsers. Veelal hebben ze weinig fietservaring, vooral in het drukke schoolverkeer.
In deze brochure vind je tips om een praktijkles met vrachtwagen te organiseren (hoofdstuk 2), we
nemen er de eindtermen bij (hoofdstuk 3) en we belichten het bestaande educatieve aanbod (hoofdstuk 4).
Veel succes!
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PRAKT I JKLES I N EN ROND EEN ECHT E VRACHTWAGEN

Bron: Fietsersbond vzw
PRAKTIJK- EN ERVARINGSGERICHT LESGEVEN

Het bezoek aan een vrachtwagen zal voor de kinderen ongetwijfeld het hoogtepunt van de dodehoekles zijn.
Zelf eens achter het stuur zitten en ervaren waar je onzichtbaar
bent rond een vrachtwagen, is voor hen een onvergetelijke leerervaring.

VOORBEREIDINGEN
KIES VOOR EEN VRACHT WAGEN MET OPLEGGER
Kies je noodgedwongen toch voor een kleinere vrachtwagen, vuilniswagen of autocar? Hou er dan rekening mee dat deze voertuigen
vaak een kleinere dode hoek hebben. De vorm van de dode hoek zal
dan afwijken van wat de leerlingen in de theorieles hebben geleerd.
De dode hoek van een kleinere vrachtwagen stemt ook niet overeen
met het rode zeil dat je kunt gebruiken om de dode hoek mee te
visualiseren (zie hoofdstuk 4).

WAAR VIND JE EEN VRACHTWAGEN?
Spreek ouders aan. Misschien is er een ouder die vrachtwagenchauffeur is of contacten heeft met een bedrijf. Je kunt ook zelf
transportfirma's of andere bedrijven uit de buurt contacteren en
hun medewerking vragen.
Of ga bij een bedrijf op bezoek en laat daar je praktijkles plaatsvinden. Op die manier maken je leerlingen kennis met een bedrijf
in de praktijk en hoef je geen terrein te voorzien om de vrachtwagen te parkeren (zie hierna).
Het bedrijf komt op een positieve manier in de aandacht, zeker
als je de pers uitnodigt.
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ZORG VOOR EEN VERKEERSVRIJE RUIMTE VAN +/- 250 M²
Een plein is parking zijn ideaal. Een speelplaats kan vaak het gewicht
van de vrachtwagen niet dragen.
De locatie moet vlot bereikbaar zijn voor de vrachtwagen. Manoeuvreren in smalle dorpsstraatjes is voor de chauffeur lastig en onveilig!
Denk eraan om voldoende plaats te laten rechts en vooraan de
vrachtwagen. Daar spelen de meeste oefeningen zich af.
ZORG VOOR VOLDOENDE BEGELEIDERS
Laat één persoon de oefeningen leiden. Laat een andere persoon de leerlingen helpen bij het in- en
uitstappen van de cabine.

LEEN EEN ZEIL
Wil je een praktijkles geven, dan kun je bij het provinciebestuur van West-Vlaanderen gratis een
groot rood zeil lenen dat de dode hoek visualiseert.
Meer informatie: www.west-vlaanderen.be/uitleendienst, uitleendienst@west-vlaanderen.be

ACHTER HET STUUR

Laat elk kind zelf ervaren wat een vrachtwagenbestuurder kan
zien.





Wat is er anders dan in een gewone wagen?
Wat zien ze in de spiegels?
Zien ze de dodehoekspiegel of –camera?
En kunnen ze nu echt alles zien?

Geef de kinderen mee dat ze oogcontact moeten maken
met de kinderen buiten.
Oogcontact maken is één van de belangrijkste elementen
van de praktijkles!
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OEFENINGEN ACHTERAAN DE VRACHTWAGEN
Verplaats je met de groep en ga ruim rechtsachter staan. Sta je daar veilig? Ja! Want je staat ver weg
van de vrachtwagen en in het zicht van de lange achteruitkijkspiegel.
Ga zelf pal achter de oplegger staan.
Op deze plek ben je onzichtbaar voor de chauffeur!
Als de vrachtwagen plots achteruit begint te rijden, kan
de chauffeur je niet opmerken.
Dit is de eerste dode hoek.

Belangrijk!
ONVEILIG = pal achter de oplegger (dode hoek)

VEILIG = rechts en ruim achter de vrachtwagen (in het zicht van de lange achteruitkijkspiegel)

OEFENINGEN VOOR DE CABINE

Nodig alle kinderen uit om vooraan dicht tegen de cabine te staan. Hier sta je onzichtbaar, want de
chauffeur ziet iedereen 'over het hoofd'.
Vraag de kinderen om enkele stappen achteruit te zetten tot ze wél kunnen kijken in de ogen van de
leerling die ‘chauffeur’ is.
Je zult opmerken dat niet iedereen op dezelfde plek oogcontact zal maken. Kleinere kinderen zullen
verder van de cabine moeten staan dan grotere kinderen.
Met krijt kun je eventueel een zebrapad voor de cabine tekenen. Oefen het oversteken op een zebrapad. Let op: wie te dicht bij de cabine oversteekt, staat in de dode hoek!
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Belangrijk!
ONVEILIG = te dicht tegen de cabine (dode hoek)

VEILIG = ver genoeg weg van de cabine (oogcontact door de voorruit)

OEFENINGEN RECHTS NAAST DE VRACHTWAGEN
Markeer met krijt, touwen of kegels een strook rechts langs de oplegger.
Oefen twee reële verkeerssituaties in:
WANDELEN NAAST EEN VRACHTWAGEN
De kinderen krijgen de opdracht langzaam naar voor te wandelen of te fietsen. Zolang ze oogcontact
kunnen maken met de chauffeur zijn ze zichtbaar.
Elke leerling zal naast het rechter voorwiel het oogcontact met de chauffeur verliezen. Vanaf hier
zijn ze onzichtbaar en staan ze in de dode hoek.
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FIETSEN NAAST EEN VR ACHTWAGEN

Je kunt de leerlingen dezelfde oefening ook al fietsend laten doen. Zo ervaren ze zelf dat je nooit tot
vooraan mag fietsen. Want dan kom je in de dode hoek terecht!
Helaas wachten de meeste fietsers aan een stoplicht net hier vooraan naast de vrachtwagen. Heel
gevaarlijk, dus!

Belangrijk
ONVEILIG = rechts naast de vrachtwagen (dode hoek)

VEILIG = ruim rechts achter de vrachtwagen (in het zicht van de lange achteruitkijkspiegel)

GROEPSOEFENING
Verdeel de klas in duo's. Ieder duo moet handen geven. De
opdracht luidt als volgt: zoek een plek rond de vrachtwagen
waar één leerling zichtbaar is en de andere leerling onzichtbaar.

Hoe kan een duo winnen? Laat een klasgenootje vanuit de cabine de namen van alle zichtbare kinderen omroepen. Zo kan je controleren of per duo één leerling zichtbaar en één leerling onzichtbaar
staat opgesteld.
Door deze opdracht leren de leerlingen actief op zoek gaan naar de grenzen van de dode hoek...
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EINDTERMEN

De vijf voornaamste eindtermen over de verkeers- en mobiliteitseducatie in de lagere school vinden
we onder wereldoriëntatie:
VERKEER EN MOBILITEIT
De leerlingen:
6.12 kunnen de gevaarlijke verkeerssituaties in de ruimere schoolomgeving lokaliseren.
6.13 beschikken over voldoende reactiesnelheid, evenwichtsbehoud en gevoel voor coördinatie en
ze kennen de verkeersregels voor fietsers en voetgangers, om zich zelfstandig en veilig te kunnen verplaatsen langs een voor hen vertrouwde route.
6.14 tonen zich in hun gedrag bereid rekening te houden met andere weggebruikers.
6.15 kennen de belangrijkste gevolgen van het groeiende autogebruik en kunnen de voor- en nadelen van mogelijke alternatieven vergelijken.
6.16 kunnen een eenvoudige route uitstippelen met het openbaar vervoer.
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EDUCATIEF AANBOD PROVINCIE WEST -VLAANDEREN

Voor je praktijkles kun je een groot zeil lenen dat
de zone van de dode hoek visualiseert.
Meer informatie en uitleenvoorwaarden vind je op
www.west-vlaanderen.be/uitleendienst.

Bestel gratis folders met tips voor fietsers om te waarschuwen voor de dode hoek. Voor de vrachtwagenchauffeurs en transportondernemingen heeft provincie West-Vlaanderen een gelijkaardige
folder gepubliceerd.
Om de fietsers ter plekke te waarschuwen voor de gevaren
van de dode hoek, ontwikkelde de provincie een sticker om
op de vrachtwagens te kleven.
Deze sticker maant (brom)fietsers die een vrachtwagen naderen, aan om zo ver mogelijk uit de buurt van de vrachtwagen te blijven en dus zeker niet ‘vlug’ de manoeuvrerende
vrachtwagen in te halen.

Gebruik de filmpjes in je les die je vindt op www.letopvoordedodehoek.be. Ze tonen je wat de dode
hoek is, hoe je veilig moet fietsen in de buurt van een vrachtwagen, welke spiegels een vrachtwagen
heeft …
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