
script 2: Controle in de auto

Wat:
Bedieningsorganen

controlelampjes op het 
dashboard

Hoe:
Bedieningsorganen 
blindelings weten te 
vinden en waarvoor ze 
dienen.

Op controlelampjes  als
geautomatiseerd 
kunnen reageren

Waarom:
Bedieningsorganen en 
controlelampjes mogen 
jouw aandacht voor het 
verkeer afleiden.



Wat:
Rood oplichtende 
controlelampjes:

Hoe:
Direct buiten het 
verkeer een veilige plek 
zoken om te stoppen.

Waarom:
Controlelampjes die 
rood oplichten 
waarschuwen voor 
direct gevaar. Het is 
onverantwoord door te 

Wat:
Oranje of geel 
oplichtende 
controlelampjes:

Hoe:
Bij oranje of geel 
oplichtende 
controlelampjes kun je 
nog doorrijden, maar 
laat de storling zo 
speodig mogelijk 

Waarom:
Ermee blijven doorrijden 
leidt tot schade , 
mogelijk extreem 
brandstofverbruik, 
minder veilig 
functioneren.

De 
belangrijkste
controlelamp-
jes zijn 
omkaderd.



Wat:
Groen oplichtende controlelampjes:

Hoe:
Weergave van ingeschakelde 
verlichting, cruisecontrol, 
richtingaanwijzers

Waarom:
Antwoord op wat je hebt ingeschakeld 
of niet.

Wat:
blauwe oplichtend controlelampje:

Hoe:
Ben je bewust van dat je groot 
licht hebt ingeschakeld?

Waarom:
Je mag niet altijd groot licht aan 
hebben.

stuurwiel

Wat:
Meest voorkomende functies 
aan het stuur.

Hoe:
Bedienen van schakelaars op 
het stuur.

Waarom:
Je houdt zo je handen aan het 
stuur en je wordt niet 

Wat:
Cruisecontrol.

Hoe:
On>> Set + en daarna Set + of 
Set -. 

Waarom:
Op lange rechte stukken met constante snelheid, kun 
je jouw rechtervoet ontlasten en zuiniger rijden 
bestaat niet. 



De tekst in de rode kaders verdient extra aandacht.





Wat:
De lesauto is ook nog 
uitgerust met een stand A van 
automatisch.

A

D

Hoe:
De knop helemaal naar rechts 
draaien. En dat doen we niet 
!!!!!

Waarom:
Als het overdag licht is, maar 
mistig, wil je dimlicht voeren. 
Die keuze laat je niet over aan 
een lichtsensor.





De lesauto is uitgevoerd met een antiverblindingssensor. 
Het bruine oogje binnen de gele cirkel.

In het 
dashboardkastj
e. 

Waarschuwing
op de 
zonneklep

Een eenvoudige uitvoering van een binnenspiegel: Geen sensor maar een klein hendeltje onder de spiegel.
Duw je het hendeltje naar achteren, valt het scherpe licht van koplampen van achteropkomend licht onder een 
gewijzigde hoek in met als resultaat dat je niet door de spiegel wordt verblind.


