
Groep 3Quiz Level Inhoud

1. Oversteken

2. Laat je zien!

3. Samen op stap

Oversteken (bij voetgangerslichten, zebrapad, bocht, kruispunt)
Oversteken (bij geparkeerde auto’s (kijklijn))
Oversteken (bij grote wagen (bus, vrachtwagen, vuilniswagen))

1
2
3

Ander weer (spelen en lopen bij ander weer)
Laat je zien! (opvallen bij ander weer, onoverzichtelijkheid)
Veilig spelen (veilige plek kiezen) 

Meerijden in de auto en in de bus (in- en uitstappen, gordel, regels) 
Samen fietsen (op- en afstappen, sturen, rechts rijden)
Lopen met een groepje (afspraken en regels)

1
2
3

1
2
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Groep 4Quiz Level Inhoud

1. Samen op de weg Voetgangers en bestuurders (plaats op de weg: stoep/fietspad/
fietsstrook/rijbaan)
Veilig lopen (met en zonder stoep en opvallen)
Hulpdiensten (politie, ambulance, brandweer, zwaailicht en sirene)

Een veilige fiets (fietseisen en wanneer gebruik je bel, rem, stuur of licht)
Veilig fietsen (helm dragen, sturen, bocht maken (handelingen))
Oversteken op de fiets (handelingen, opvallen als je fietst)

Verkeersborden (ronde borden voor voetgangers en fietsers)
Andere tekens (spoorbomen, verkeerslichten, verkeersbrigadiers, 
zebrapad)
Een erf (regels binnen een erf)

2. Op de fiets

3. Tekens in het
verkeer

1

2
3

1
2
3

1
2

3

Overzicht verkeersquizzen



Groep 5Quiz Level Inhoud

1. Veilig fietsen

2. Veilig lopen

3. Borden en tekens Verkeersborden (zonder onderborden)
Tekens (hand uitsteken, bellen, zebrapad, verschillende verkeerslichten, 
handgebaren, vluchtheuvel enz.) 
Autolichten en meerijden in de auto (gordelgebruik, in- en uitstappen)

1

2

3

1
2

3

1

2
3

Veilige fiets (verlichting en reflectie, fietseisen, niet fietsen met tas of 
mobiel in hand) 
Veilig fietsen (rechts op de weg, twee naast elkaar, fietspad, fietsstrook) 
Voorrang (op kruispunt zonder borden en rechtdoor op dezelfde weg gaat voor)

Veilig lopen (als er geen stoep is, bij een bocht, met groepje, opvallen 
als je loopt)
Regels voor voetgangers (geen voorrang op kruispunt, wel rechtdoor 
op dezelfde weg)
Opdrachten met verschillende soorten voetgangers en fietsers (skaters, 
skateboard, step, skelter, crossfiets, BMX. Gebruik van bescherming)

Groep 6Quiz Level Inhoud

1. Fiets je mee?

2. Borden en tekens

3. Wie mag eerst?

Veilig fietsen (niet met drie naast elkaar, afleiding op de fiets, bagage 
veilig meenemen, bij elkaar achterop, plaats op de weg)
Veilig fietsen vervolg (fietspad met tegenliggers, anderen op het
 fietspad, afslaan, inhalen, fietsen in het donker)
Onoverzichtelijkheid (fietsen bij onoverzichtelijke situaties en op 
drukke wegen) 
Laat je zien (verlichting en kleding)

Verkeersborden (alle borden, ook onderborden, voor fietsers en 
voetgangers)
Tekens (op het wegdek, fietsverkeerslicht, onveilig verkeerslicht, 
voorsorteervakken eenvoudig)
Tekens van vrachtwagens en rem weg (afslaan, achteruitrijden en 
stopafstand)

Voorrang (allerlei kruispunten met en zonder borden, onverharde weg, 
rechtdoor op dezelfde weg, voetgangers en voorrang)
Voorgaan (uitrit, erf, wegrijdende bus, zebrapad, enz.)
De rotonde (voorrang, dode hoek afslaand verkeer, verschil binnen en buiten 
bebouwde kom)
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Groep 7Quiz Level Inhoud

1. Op de fiets

2. De bocht om

3. Veiligheid voorop

Afslaan (handelingen en voorrang kleine bocht voor grote bocht)
Voorsorteren (waar doe je het en hoe)
Fietsen en vrachtwagen (verkeerslicht met rechtsaf vrij, afslaande 
vrachtwagen, wel of niet voorsorteren bij slecht zicht en in donker enz.)

Veilig gedrag bij verkeersborden (stoppen bij stopbord, 
waarschuwingsborden, niet fietsen op voetpad enz.)
Voorrang en voorgaan (allerlei situaties, tram, voorrangsvoertuigen)
Veilig gedrag (regels voor fietsers, voetgangers en passagiers)

1

2

3

Veilig fietsen (hand uitsteken, omkijken, geen mobiel gebruiken, geen oortjes 
met muziek, enz.)
Veilig fietsen vervolg (dode hoek bij vrachtwagens, op rotondes,
skaters op fietspad)
Remmen en fietsstraat (remweg)
De fietsstraat (wat het is en voor wie)
Fietsen met een groep (regels voor samen fietsen)

1
2
3

1

2
3

Quiz Inhoud

1. Mix verkeer 1

2. Mix verkeer 2

3. Mix verkeer 3

Alle drie de quizzen zijn een herhaling van voorgaande jaren 
en kunnen dienen als oefenmateriaal voor het schriftelijk verkeersexamen. 

Groep 8

Handig om te weten:
Elke quiz heeft 30 vragen, verdeeld over 3 levels, 
10 vragen per level.
De quizzen in groep 8 kunnen dienen als oefen-
materiaal voor het theoretisch verkeersexamen.


