
VERLOOP VAN DE PRESENTATIE:

Start met een kort inleidend gesprek met de kinderen 
over de gevaren in de buurt van de sporen en wat zij 
daarover weten.. 

Enkele voorbeeldvragen:

• Zijn er kinderen die in de buurt van een spoorlijn wonen?

• Nemen zij regelmatig de trein?

• Hoeveel kinderen hebben nog nooit de trein genomen?

• Hoe veranderen ze van perron in het station?

• Is er een overweg in de buurt van hun school of huis? 
Wat weten de kinderen over die overweg?

• Hebben de kinderen al eens een ongeluk op of langs 
de sporen zien gebeuren? Of een gevaarlijke situatie 
die een ongeluk had kunnen veroorzaken? In welke 
omstandigheden?

MODULE 2 

Theorie

Duur: 
20 tot 30 minuten

Doelpubliek:
6 tot 12 jaar

Aantal deelnemers: 
Onbeperkt

Dit onderdeel is bedoeld om de kinderen een inleiding te 
geven over de basisregels van spoorveiligheid. Zo leren ze 
voldoende bij om de spelletjes die hierna volgen, te spelen.

U kunt de presentatie downloaden op onze website: 
www.infrabel.be/nl/spoorveiligheidspakket

U vindt de presentatie eveneens  
op de bijgevoegde USB-stick. 
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Ga dan verder met de presentatie.

Ze bestaat uit verschillende delen:

Verschil tussen de activiteiten van Infrabel en van de NMBS
Infrabel is de spoorinfrastructuurbeheerder. Infrabel heeft onder meer 
de volgende taken: de aanleg, het onderhoud en de modernisering van 
het Belgische spoorwegnet (rails, bovenleidingen, seinen, kunstwerken, 
overwegen, ...). Het bedrijf regelt ook het treinverkeer.

De superhelden van Infrabel die zich elke dag met die taken bezighouden, 
zijn technici, ingenieurs, treinverkeersleiders, personeel voor het onderhoud 
van de sporen enzovoort.

Surf naar www.infrabel.be voor meer info over Infrabel. 

De NMBS is de belangrijkste spoorwegoperator en organiseert het reizigers-
verkeer in België. Ze is verantwoordelijk voor haar treinen en locomotieven (het 
rollend materieel), de verkoop van vervoersbewijzen (de loketten), de stations en 
de informatie aan de reizigers (schermen, gele affiches enzovoort).

Surf naar www.detrein.be voor meer info over de NMBS. 

Veiligheidsregels aan overwegen
Leg aan de kinderen uit wat een overweg is, welke veiligheidsvoorzieningen er 
allemaal zijn (bel, slagbomen enzovoort) aan de overweg en welke gedragsregels 
ze altijd moeten naleven.

Vertel hen ook in welke omstandigheden de meeste ongevallen gebeuren.  
Benadruk dat het overtreden van de verkeerscode de belangrijkste oorzaak  
is en blijft.

Surf naar www.infrabel.be/nl/overweg voor meer info over 
onze acties rond overwegen (afschaffing, onderhoud en renovatie, bewustma-
kingscampagne). 

Veiligheidsregels langs de treinsporen
Leg aan de kinderen uit dat het strikt verboden is om op en 
langs de treinsporen te wandelen. Vertel hen over de mensen 
die doorgaans dat soort risicogedrag vertonen (pendelaars, 
buurtbewoners, jongeren) en waarom (om een kortere weg te 
nemen, omdat ze zich niet bewust zijn van het gevaar, om te 
spelen enzovoort). Benadruk ook de gevolgen voor de stiptheid 
van de treinen.

Surf naar www.infrabel.be/nl/spoorlopen voor meer info over onze acties om 
spoorlopen aan te pakken of tegen te gaan. 

Veiligheidsregels in het station
Leg aan de kinderen uit waar ze moeten staan op het perron, hoe ze  
de sporen moeten oversteken om van perron te veranderen en wat ze  
best doen als ze iets op de sporen laten vallen.

Test je kennis!
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Al onze acties voor kinderen en ons materiaal vindt u  
in onze lesrubriek: www.infrabel.be/nl/lesrubriek 
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Het laatste deel van de presentatie is een  
quiz om de kennis van de kinderen te testen. 
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3.
Hoeveel seconden zitten er gemiddeld 

tussen het moment waarop je de trein 

hoort en het moment waarop hij  

bij de overweg komt? 

Hoeveel meter heeft een 
trein nodig om te stoppen 
als hij 120 km per uur rijdt?

Een voorbijrijdende trein veroorzaakt een luchtverplaatsing die je letterlijk onder de  trein kan zuigen. Je loopt het risico ‘door  de trein te worden gegrepen’.

Mag je fietsen op het 

perron van het station als 

 je ver genoeg van de  

rand blijft?

Hoelang duurt het voor een trein voorbijrijdt nadat de slagbomen  volledig naar beneden zijn gegaan?

Je bent in het station en moet snel van perron 
veranderen om je trein niet te missen.  
Een groep mensen steekt de sporen 
over om sneller te zijn. Wat doe jij?

Je vriend woont naast een spoorweg.  
De kortste weg om naar hem te gaan,  
is over de sporen. Als je goed oplet,  

is dat niet gevaarlijk!

Hoelang duurt het voordat  
de overweg volledig  

gesloten is?

A.
3 tot 5  

seconden

A.
15 

secondenA.
+/- 30 

seconden

C.
+/- 700m 
of meer

A.
Neen, dat  

is verboden

B.
Fout

A.
Juist C.

Je gaat langs de 
onderdoorgang, 

brug of beveiligde 
overweg


