
TEST 1: Eerst denken of eerst doen?
Kruis steeds het antwoord aan dat het best bij jou past. Probeer 
zo eerlijk mogelijk te antwoorden.

dus. Ook dat nog, het stoplicht springt op oranje. 
1. Balen, je bent bijna te laat op school. Snel doorfietsen

Wat doe je?

           dan fiets ik snel door. 
       b. Ik rem. Ik hou me altijd aan de verkeersregels.

       a. Ik kijk of er iemand aankomt. Komt er niemand, 

       c. Zonder te kijken, snel door fietsen.

2. Je bent met je vrienden. Jullie vervelen je. Een vriend stelt 

       a. Ik bedenk iets om het nog spannender te maken.
       b. Ik vind het eigenlijk een stom idee, maar durf dat niet
           te zeggen en blijf wel kijken. 
       c. Ik vind het een belachelijk idee en doe niet mee.

3. ‘Piep piep!’ Een nieuw appje, net als je over een druk 
kruispunt loopt. Wat doe je?

       a. Meteen lezen en terug appen.
       b. Gewoon door blijven lopen. Ik lees het bericht als ik ben 
           overgestoken. 
       c. Ik lees ff snel het bericht. 

4. Tijdens een hockeywedstrijd krijg je de bal. Je teamgenoot 
schreeuwt dat je de bal naar hem moet passen. Wat doe je?

       a. Zonder te kijken meteen de bal naar hem toe slaan.
           Jammer dat ik die verdediger niet zag.
       b. Ik kijk eerst goed om me heen. Als hij vrij staat, sla ik 
           de bal naar hem toe.
       c. Ik twijfel net zolang totdat de tegenstander de bal af pakt.

5. Onderweg naar een feestje doe je nog even snel een 
boodschap. Je bent al te laat voor het feestje. De caissière 
geeft je een handvol klein geld als wisselgeld. Wat doe je?

       a. Haast of geen haast, ik tel het geld nauwkeurig na.
       b. Zonder te tellen doe ik het geld in mijn portemonnee. 
           Het zal wel goed zijn, toch?
       c. Ik stop het geld los in mijn zak zodat ik het later nog 
           na kan tellen. 

6. Sigaretje? Je bent met een paar vrienden en krijgt een 
sigaret aangeboden. Wat doe je?

       a. Ik rook niet en ben dat ook nooit van plan.
       b. Ik wil eigenlijk niet roken. Maar ik neem toch een sigaret 
             omdat ik bang ben dat mijn vrienden me anders uitlachen.
       c. Ik neem een sigaret. Ik vind het stoer om te roken.

voor om een straatvuilnisbak in de fik te steken. Wat doe je?
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0-8 punten
Jij let meestal goed op. Ook denk je 
goed na voor je iets doet. De kans dat 
jij, door jouw schuld, een ongeluk krijgt, 
is gelukkig niet groot. Blijf er aan denken 
dat het spoor niet de juiste plek is om 
stoer te doen, haast te hebben of niet op 
te letten. 

9-16 punten
Meestal let je goed op. Maar niet altijd. 
Denk er aan dat je groot gevaar kunt 
lopen door stoer, haastig of onoplettend 
gedrag. Zeker in de buurt van een spoor, 
of als je wordt uitgedaagd. 

17-24 punten
Je houdt van stoer gedrag. Ook heb je 
vaak haast. Het is prima om een keer 
stoer te doen of haast te hebben. Maar 
blijf wel altijd goed op je omgeving letten. 
Zeker wanneer je in de buurt van een 
spoor bent.

Omcirkel jouw antwoorden. Tel daarna jouw punten bij elkaar op. 

1. 2. 3. 4. 5. 6.
a. 2 a. 4 a. 4 a. 4 a. 0 a. 0
b. 0 b. 2 b. 0 b. 0 b. 4 b. 2
c. 4 c. 0 c. 2 c. 2 c. 2 c. 4

Totaal aantal punten:..................................... 
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TEST 2: Hoe snel ben jij?
Nodig: liniaal, twee leerlingen

1. Spreek af wie de eerste keer de proefpersoon is. 
Dit is leerling A. 

2. Ga tegenover elkaar staan. Leerling B houdt de liniaal bij de 
0 cm tussen duim en wijsvinger vast. De liniaal wijst omhoog. 
Leerling B laat de liniaal vallen. Leerling A probeert de liniaal 
met één hand zo snel mogelijk te vangen. Schrijf op bij hoeveel 
centimeter het gelukt is.

3. Herhaal dit twee keer. Lukt het leerling A om steeds sneller te 
reageren? 

4. Herhaal dit nog twee keer. Maar nu stelt leerling B tijdens de 
test een vraag aan leerling A. Bijvoorbeeld: Wat is de hoofdstad 
van Nederland? Hoeveel is 5 x 6? 

5. Draai de rollen om. Leerling A houdt de liniaal vast. Leerling B 
probeert de liniaal te vangen. 

6. Bespreek de resultaten. Waarom is het moeilijker de liniaal te 
vangen als je een vraag moet beantwoorden? 

Schrijf op bij hoeveel centimeter de proefpersoon de liniaal ving.

            Leerling A                                  Leerling B
Reactie proef 1

................................................centimeter
         
................................................centimeter

Reactie proef 2  
................................................centimeter

      
................................................centimeter

Reactie proef 3  
................................................centimeter

      
................................................centimeter

Reactie proef 4 (met vraag)   
................................................centimeter

  
................................................centimeter

Reactie proef 5 (met vraag)  
................................................centimeter

  
................................................centimeter

Waarom deze test?
Met deze test meet je je reactiesnelheid. In een gevaarlijke 
situatie is reactiesnelheid belangrijk. Soms kun je met een snelle 
reactie nog net een spoorongeluk voorkomen. Merk ook dat als 
je bent afgeleid, bijvoorbeeld door een telefoongesprek, muziek 
op je mp3-speler of een druk gesprek, je reactiesnelheid minder 
is.

Tip
Op internet staan ook verschillende tests om je 
reactiesnelheid te meten. Ga naar Google en zoek 
op “reactiesnelheid meten”.
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TEST 3: Ver of dichtbij
Nodig: touw (vraag aan de meester of juf), meetlint, 
twee leerlingen

1. Ga aan het begin van het touw staan.
a. Schat in hoe lang het touw is.
b. Schat ook de afstand tot de knoop.

Controleer jullie antwoorden met het meetlint.

2. Blijf aan het begin van het touw staan. Denk je dat je 
vóór of voorbij de knoop kunt springen? Je mag een 
aanloop nemen. Vertel elkaar wat jouw voorspelling is 
en noteer het. Probeer nu om de beurt te springen. 
Klopt je inschatting?  

Waarom deze test? 
In het verkeer is het belangrijk om een afstand in te kunnen 
schatten. Bijvoorbeeld: pas je met je fiets nog tussen twee 
wachtende auto’s? Met een trein is dat een ander verhaal. 
Het is onmogelijk om de afstand tussen jezelf en de trein in te 
schatten. Daarom is het je bij het spoor makkelijk gemaakt. 
Bellen rinkelen = wachten! Ga dus ook niets inschatten, 
want je hoeft niet te denken: dat haal ik nog wel even. 
Oversteken is dan verboden, en spelen met je leven!   

 Schatting                                   In werkelijkheid?
Proef 1 Leerling 1:

Touw  ..............................................cm

Tot de knoop  ..................................cm

Leerling 2:

Touw  ..............................................cm

Tot de knoop  ..................................cm

De lengte van het touw

is  ........................................................cm

De lengte tot de knoop

is  ........................................................cm

Proef 2 Leerling 1: voor / voorbij

Leerling 2: voor / voorbij

Leerling 1: voor / voorbij

Leerling 2: voor / voorbij
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TEST 4:  Waar komt het geluid vandaan? Waarom deze test?
Wanneer een naderende trein een waarschuwingssignaal geeft,
is het belangrijk dat je weet waar het geluid vandaan komt en
hoe ver de trein nog van je vandaan is. Als je naar muziek luistert 
wordt het nog moeilijker.

            Leerling 1                                   Leerling 2
Proef 1

Schatting:...........................................cm

Werkelijke afstand:.............................cm

Aantal seconden:.....................................

Schatting:...........................................cm

Werkelijke afstand:.............................cm

Aantal seconden:.....................................

Proef 2
(met muziek) Schatting:...........................................cm

Werkelijke afstand:.............................cm

Aantal seconden:.....................................

Schatting:...........................................cm

Werkelijke afstand:.............................cm

Aantal seconden:.....................................

Nodig: blinddoek, mobiele telefoon, iets om geluid mee 
te maken, twee leerlingen.

1. Spreek af wie de eerste keer de proefpersoon is.
Dit is leerling A. Leerling A doet een blinddoek om.

2. Leerling B gaat ergens staan en maakt daar een geluid.

3. Leerling A probeert in te schatten hoe ver leerling B 
van hem/ haar vandaan is.

4. Leerling A probeert naar het geluid toe te lopen. Houd 
met de timer op je horloge of je mobiel bij hoelang de 
proefpersoon nodig heeft om het geluid te vinden. 

5. Herhaal de test, maar nu luistert leerling A met een 
koptelefoon naar muziek op een mobiele telefoon.

6. Draai de rollen om.  
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