
Fileparkeren achteruit   

- Controle vorige les 

- De les is onvoldoende als de leerling niet voldoende op het overige verkeer let ( niet het 

juiste kijkgedrag ) 

- Banden mogen niet op het trottoir komen  

- Auto mag niet op verkeerde weghelft komen 

Wat Hoe Waarom 

Scannen Zo vroeg mogelijk Kan en mag ik stoppen, mag ik 
parkeren en is er voldoende 
ruimte  

Stoppen Binnenspiegel, 
rechterbuitenspiegel, 
rechterschouder, richting aan, 
rechterschouder, gas los, 
insturen naar rechts, rustige 
remmen, koppeling in, 
doorremmen, 30 cm tussen de 
spiegels, naast een auto, 
rechterbuitenspiegel voorbij 
de voorkant van de 
geparkeerde auto, wielen 
recht 

Voor een goede 
uitgangspositie en om schade 
te voorkomen 

In de achteruit zetten Rechterhand naar de pook, 
pook indrukken, naar links en 
naar voren drukken 

Om klaar te staan 

Ruimtekussen Voor, binnenspiegel, 

linkerbuitenspiegel, 

linkerschouder, voor, 

binnenspiegel, 

rechterbuitenspiegel, 

rechterschouder 

Controle overige verkeer 

Achteruitrijden Achteruitrijden langzaam, met 

een slippende koppeling, 

rechter voet boven de voetrem 

Slippende koppeling voor een 

goede voertuigbeheersing 

 

Kijken Voor, linkerbuitenspiegel, 

linkerschouder 

Controle overige verkeer 

Voordat de neus uitzwenkt 

naar de as van de weg 

Insturen Geheel naar rechts op het 

moment dat de achterbank 

van je auto voorbij de 

geparkeerde auto komt ( 

achterlicht of koplamp ) 

 

Te vroeg: raak je de auto 

Te laat: teveel ruimte nodig 

Snelheid van insturen 

aanpassen aan snelheid auto 

Kijken Tijdens de manoeuvre 

regelmatig rondom de auto 

kijken 

 

Controle overige verkeer 



Terugsturen Naar links, als de 

rechterbuitenspiegel van de 

auto voorbij de geparkeerde 

auto komt ( achterlicht op 

koplamp) 

Te vroeg: raak je de auto,  te 

ver van de trottoirband 

Te laat: op de trottoirband 

Stoppen Als de auto parallel staat met 

de wielen naar links 

Zoals je erin rijdt, kun je er ook 

weer uit 

Kijken Binnenspiegel, 
linkerbuitenspiegel, 
linkerschouder 

Controle overige verkeer 

Richting aangeven Naar links Kenbaar maken dat je gaat 
wegrijden 

Wegrijden Met slippende koppeling, voet 
boven de rem, in de 1 
versnelling 

Voertuig beheersing 

Sturen Scherp naar links op het 
moment dat de auto rolt 

Voorkomt aanrijding voertuig 
voor je 

Terugsturen Terugsturen naar rechts op het 
moment de 
rechterbuitenspiegel voorbij 
de geparkeerde auto komt, 
koppeling in en direct weer op 
laten komen, terug naar links 
om de auto te laten 
rechtkomen 

Voorkomt aanrijding voertuig 
voor je 
Voorkomt dat je op de 
verkeerde weghelft beland 

Nacontrole Binnenspiegel, 
linkerbuitenspiegel, 
linkerschouder 

Inhalend verkeer controleren 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


