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Samenvatting 

Verkeerseducatie is nodig om middelbare scholieren de kennis, overtuigingen of vaardigheden aan te leren die 

nodig zijn voor veilige verkeersdeelname. Verkeerseducatie is onderdeel van een integrale aanpak gericht op 

verkeersveiligheid (de drie E’s) en draagt op deze wijze bij aan het verminderen van de risico’s voor middelbare 

scholieren in het verkeer. Verkeerseducatie voor middelbare scholieren zou zich in eerste instantie met name 

op fietsers en beginnende automobilisten moeten richten. Met als reden dat dit veruit de meest populaire ver-

voersmiddelen zijn onder de doelgroep. Bovendien is het risico op ongevallen groot voor jongeren, vergeleken 

met andere leeftijdsgroepen. Echter, wanneer het aantal ongevallen en de ongevalsrisico’s worden meegeno-

men is te zien dat het ongevalsrisico onder scooterrijders het hoogst is van alle vervoersmiddelen. Het is 

daarom van belang om ook te focussen op veilige verkeersdeelname op de scooter, ondanks dat het slechts een 

kleine groep jongeren betreft. Naast inzetten op het juiste vervoersmiddel is het belangrijk dat verkeerseducatie 

aansluit bij de uitdagingen waarmee jongeren op verschillende leeftijden mee te maken krijgen. Door middel 

van permanente verkeerseducatie krijgen jongeren herhaaldelijk verkeerseducatie, die gericht is op de ver-

keerscontext waar zij op dat moment mee te maken hebben. Verkeerseducatieprogramma’s staan op deze 

wijze niet los van elkaar, maar vormen een doorlopende leerlijn. Ook hierover moet worden nagedacht in de 

ontwikkeling en uitvoer van verkeerseducatie.  

Om te achterhalen op welke risico’s verkeerseducatie zich moet richten is het noodzaak om te achterhalen 

welke factoren het risico op ongevallen onder middelbare scholieren verklaren. Deze risico's worden bepaald 

door een combinatie van omgevingsfactoren en gedragsfactoren. Omgevingsfactoren zijn factoren die te ma-

ken hebben met het voertuig, de weg of de omstandigheden, zoals het gedrag van andere verkeersdeelnemers 

of weersomstandigheden. Gedragsfactoren hebben betrekking op het gedrag en de vaardigheden van de mid-

delbare scholieren zelf. Hierbij kan gedacht worden aan onveilig verkeersgedrag van middelbare scholieren, 

maar ook aan hun reactie op gevaren in het verkeer. Verkeerseducatie richt zich op het gedrag van de middel-

bare scholieren zelf. Het is echter ook belangrijk dat de middelbare scholieren leren op de juiste manier te rea-

geren op- en om te gaan met risico’s veroorzaakt door voertuigfactoren, infrastructuur en gedrag van andere 

weggebruikers. Het anticiperen op gevaarlijke situaties in het verkeer is een van de belangrijke aspecten van 

verkeerseducatie.   

Om gedrag van middelbare scholieren in het verkeer middels verkeerseducatie te veranderen, is het belangrijk 

dat de determinanten van het gedrag van middelbare scholieren in het verkeer in kaart worden gebracht. Het 

riskante verkeersgedrag van jongeren is tweeledig. Enerzijds is te zien dat jongeren vaker dan oudere leeftijds-

groepen ‘bewust’ onveilig verkeersgedrag vertonen. Anderzijds komen jongeren soms onbedoeld in gevaarlijke 

situaties. De toename van risicogedrag en de onbedoelde risico’s van jongeren wordt verklaard door een gro-

tere onervarenheid met complexe verkeerssituaties en nieuwe vervoerswijzen. Daarnaast is het brein van jon-

geren nog volop in ontwikkeling, waardoor zij moeite hebben met het controleren van impulsen en extra ge-

voelig zijn voor invloeden uit de sociale omgeving. Belangrijke thema’s om op te focussen binnen verkeersedu-

catie voor middelbare scholieren zijn dan ook ervaring opdoen en vaardigheden trainen, het verhogen van risi-

coperceptie en zelfcontrole en het weerbaar maken tegen groepsdruk.  

Verkeerseducatie kan op veel verschillende wijzen worden vormgegeven. Kenmerken van een goed educatie-

programma zijn volgens de literatuur: 

 Het programma richt zich op gedrag waarvan een duidelijke relatie met onveiligheid in het verkeer is 

aangetoond; 

 Het programma richt zich op de groep die het gedrag vertoont of mogelijk gaat vertonen; 

 Het programma sluit aan bij de belevingswereld van middelbare scholieren; 

 Het programma sluit aan bij de sociale omgeving van middelbare scholieren; 

 Het programma richt zich met effectieve methoden op de achtergronden van het gedrag van de doel-

groep; 

 Het programma wordt continu geëvalueerd en doorontwikkeld. 
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Om aan bovenstaande aspecten te voldoen is het nodig om bij de opzet van een programma duidelijk te onder-

bouwen op welke doelgedragingen en doelgroep het programma inzet. Daarbij is het van belang dat er een 

analyse wordt gemaakt van de factoren die het risicogedrag bepalen. Op deze manier kan het programma dus-

danig ingericht worden dat het middels bewezen gedragsveranderingstechnieken inzet op het veranderen van 

gedrag van de doelgroep via de gedragsdeterminanten die uit de analyse naar voren komen. Voor verkeersedu-

catie gericht op gedrag van middelbare scholieren betekent dit dat er ingezet moet worden op ervaring opdoen 

en vaardigheden trainen in een veilige setting, het verhogen van risicoperceptie en zelfcontrole en het weer-

baar maken tegen groepsdruk. Ook moet er rekening worden gehouden met weerstand van de doelgroep. Ver-

schillende gedragsveranderingstechnieken en methoden kunnen ingezet worden om deze doelen te bereiken, 

zoals ervaringselementen, peer-to-peer educatie, self-persuasion en gamification.  

Naast een grondige aanpak gericht op gedragsverandering is het belangrijk dat de methoden en werkvormen 

binnen verkeerseducatieprogramma’s aansluiten bij de doelgroep. Voor verkeerseducatie voor middelbare 

scholieren betekent dit dat het programma aansluit bij de verkeerscontext waarin zij zich op het moment be-

vinden. Dit kan bereikt worden door permanente verkeerseducatie waar middels een doorlopende leerlijn leer-

doelen per leeftijdsgroep zijn opgesteld. Daarnaast is het van belang dat middelbare scholieren zelf betrokken 

worden in de vormgeving van verkeerseducatie, bijvoorbeeld door middel van procesevaluaties of co-creaties. 

Op deze manier kunnen zij zelf aangeven wat zij van het thema vinden, wat ze van programma’s vinden en hoe 

deze programma’s beter aan kunnen sluiten op hun behoeften. Vanwege het feit dat jongeren gevoelig zijn 

voor de invloed uit de sociale omgeving is het van belang ook ouders, peers en andere rolmodellen te betrek-

ken bij verkeerseducatieprogramma’s. Tot slot is het nodig dat verkeerseducatieprogramma’s continu geëvalu-

eerd en doorontwikkeld worden. Hiertoe kan de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) worden toegepast om de 

kwaliteit van verkeerseducatieprogramma’s te borgen.  

Het huidige onderzoek heeft in kaart gebracht waarom verkeerseducatie voor middelbare scholieren nodig is, 

op welke vervoersmiddelen verkeerseducatie zich moet richten, welke factoren de risico’s van middelbare 

scholieren in het verkeer verklaren en op welke manieren verkeerseducatie het beste vormgegeven kan wor-

den. In de volgende fase van het onderzoeksproject wordt het perspectief van jongeren actief uitgevraagd. In 

twee verschillende focusgroepen geven middelbare scholieren aan hoe zij als jongeren verkeerseducatie zou-

den inrichten.  
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1. Aanleiding 

Brainstormsessie gericht op het bevorderen van verkeersveiligheid van middelbare scholieren 
Op 10 mei 2021 is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een brainstormsessie 

georganiseerd (TeamAlert, 2021). In de sessie stond de vraag centraal: hoe kunnen we de verkeersveiligheid 

van middelbare scholieren bevorderen? Om hier antwoord op te geven, zijn betrokken partijen met elkaar in 

gesprek gegaan. De partijen die hieraan deelnamen waren: Veilig Verkeer Nederland (VVN), ministerie van On-

derwijs, Cultuur en Waterschap, de VO-Raad, IenW, docenten en een student aan de lerarenopleiding. Samen 

met hen is een eerste verkenning gedaan over hoe het onderwijs kan bijdragen aan de verkeersveiligheid van 

middelbare scholieren, wat hiervoor nodig is en hoe hier invulling aan gegeven kan worden. De sessie heeft een 

breed scala aan ideeën opgeleverd die zijn teruggebracht tot de meest kansrijke routes. De sessie heeft tevens 

geleid tot een aantal aanbevelingen op het gebied van onderzoek. Hiermee wordt de juiste informatie verza-

meld om tot een succesvolle en structurele aanpak verkeerseducatie te komen voor het voortgezet onderwijs. 

Aanbevelingen op het gebied van onderzoek afkomstig uit de brainstormsessie 

De aanbevelingen zijn opgedeeld in aanbevelingen gericht op jongeren en afnemers. Het onderzoek is dus te 

verdelen in twee verschillende onderdelen:  

 Onderdeel 1: Het perspectief van jongeren  

o Onderzoek op welke manier jongeren in aanraking willen komen met verkeersveiligheid: hoe 

zou de doelgroep zelf invulling geven aan een structureel aanbod op verkeersveiligheid?  

o Zet de ervaring van de jongere centraal. Sluit aan op hun belevingswereld; 

o Onderzoek de mogelijkheden om een serious game in te zetten voor het structureel aanbie-

den van verkeersveiligheid. 

 Onderdeel 2: Het perspectief van afnemers:  

o Onderzoek het draagvlak voor een structurele aanpak verkeersveiligheid in het onderwijs-

veld; 

o Onderzoek de rol van de docent en de inzet van een school binnen het thema verkeersveilig-

heid;  

o Onderzoek hoe bestuurders van scholen ervoor kunnen zorgen dat verkeersveiligheid binnen 

een middelbare school door de organisatie gedragen wordt.  

Onderzoek naar het perspectief van jongeren  

Samen met IenW worden de aanbevelingen die uit de brainstormsessie naar voren kwamen opgepakt. Om niet 

óver maar mét de doelgroep te praten, richten we ons in eerste instantie op de aanbevelingen gericht op jon-

geren. Dit leidt tot inzichten over de behoefte en ideeën van jongeren rondom verkeerseducatie.  

Dit document bevat de eerste fase van dit onderdeel: deskresearch. Het doel van deze fase is om een korte ver-

kenning te maken van wat er bekend is op het gebied van verkeerseducatie. De verkregen inzichten vanuit de 

deskresearch leveren input voor de volgende twee fasen van het onderzoek: de focusgroepen en het vragenlij-

stonderzoek.  
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Leeswijzer 
Het document is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt de opzet en methode van het onderzoek beschre-

ven. Hoofdstuk 3 presenteert de resultaten van het literatuuronderzoek, middels het beantwoorden van de 

vier deelvragen van het onderzoek. In hoofdstuk 4, de conclusie, wordt de hoofdvraag van het onderzoek be-

antwoord. In dit hoofdstuk wordt tevens een omschrijving gegeven van de volgende fase van het onderzoek: de 

focusgroepen.  
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2. Methode 

In dit hoofdstuk wordt de methode van het onderzoek besproken. Het hoofdstuk beschrijft op welke wijze het 

onderzoek wordt uitgevoerd en welke hoofd- en deelvragen het tracht te beantwoorden.  

Doelstelling 
De doelstelling van dit literatuuronderzoek is te achterhalen op welke manier verkeerseducatie in het voortge-

zet onderwijs het beste kan worden vormgegeven om verkeersveilig gedrag bij middelbare scholieren te stimu-

leren 

Hoofd- en deelvragen 
Hoofdvraag: 

 Op welke manier kan verkeerseducatie in het voortgezet onderwijs het beste worden vormgegeven 

om verkeersveilig gedrag bij middelbare scholieren te stimuleren? 

Deelvragen: 

 Is verkeerseducatie voor middelbare scholieren noodzakelijk? 

 Op welk(e) vervoersmiddel(en) moet verkeerseducatie voor middelbare scholieren zich richten? 

 Welke omgevings- en gedragsfactoren hebben invloed op het risico van middelbare scholieren in het 

verkeer?  

 Welke determinanten verklaren het risicogedrag van middelbare scholieren in het verkeer?  

 Welke aanbevelingen worden er vanuit de theorie en praktijk gedaan voor de vormgeving van verkeers-

educatie voor middelbare scholieren?  

Methode 
De data van dit kwalitatieve onderzoek wordt verkregen door middel van deskresearch (literatuuronderzoek). 

Om inzicht te krijgen in de rol van verkeerseducatie in het stimuleren van veilig verkeersgedrag van middelbare 

scholieren wordt er gebruik gemaakt van verschillende bronnen, waaronder wetenschappelijke artikelen, on-

derzoeken van TeamAlert en rapporten van kennisinstituten, zoals Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Ver-

keersveiligheid (SWOV).  

Doelgroep 
Het onderzoek richt zich op jongeren van 12 tot en met 18 jaar oud, die naar het voorgezet onderwijs (vo) 

gaan.  

Definitie verkeerseducatie 
In het onderzoek verstaan we onder de term verkeerseducatie elke vorm van onderwijs met als doel het stimu-

leren van een veilige verkeersdeelname. Hieronder valt dus het aanleren en verbeteren van kennis, inzicht, 

vaardigheden en attitudes die nodig zijn voor veilige deelname aan het verkeer. Ook de motivatie om veilig te 

willen deel nemen aan het verkeer is hier een belangrijk onderdeel van. Deze definitie wordt ook gehanteerd 

door SWOV (2017a) en is ontleend aan de definitie van Senserrick et al. (2009).  

Verkeerseducatie is onder te verdelen is formele en informele verkeerseducatie. Lesprogramma’s en projecten 

die worden gegeven op school of een opleidingsinstituut vallen onder formele verkeerseducatie. Informele ver-

keerseducatie vindt vooral thuis plaats als ouders in het dagelijks leven hun kinderen kennis en vaardigheden 

aanleren om veilig door het verkeer te gaan (SWOV, 2017a). Het huidige onderzoek richt zich op formele ver-

keerseducatie.  
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3. Resultaten 

In de volgende hoofdstukken worden de deelvragen van het onderzoek beantwoord. De antwoorden op de 

deelvragen vormen de basis voor het antwoord op de hoofdvraag: “Op welke manier kan verkeerseducatie in 

het voortgezet onderwijs het beste worden vormgegeven om verkeersveilig gedrag bij middelbare scholieren te 

stimuleren?” 

Leeswijzer resultaten 
 Hoofdstuk 3.1 geeft een antwoord op de vraag of verkeerseducatie voor middelbare scholieren nood-

zakelijk is. Hiertoe worden de risico’s van middelbare scholieren in het verkeer in kaart gebracht. Daar-

naast wordt bekeken of verkeerseducatie als maatregel nodig is om de risico’s van middelbare scholie-

ren te verkleinen.  

 Hoofdstuk 3.2 geeft antwoord op de vraag op welk(e) vervoersmiddel(en) verkeerseducatie zich moet 

richten. In het hoofdstuk wordt beschreven van welke vervoersmiddelen middelbare scholieren het 

meest gebruik maken. Ook wordt er op basis van de beschikbare gegevens een overzicht gegeven van 

het aantal verkeersongevallen onder middelbare scholieren per vervoersmiddel.  

 Hoofdstuk 3.3 geeft antwoord op de vraag welke omgevingsfactoren en gedragsfactoren invloed heb-

ben op het risico van middelbare scholieren in het verkeer. Hierin wordt dus het onderscheid gemaakt 

tussen factoren waarmee middelbare scholieren vanuit hun omgeving te maken krijgen. Voorbeelden 

hiervan zijn risico’s veroorzaakt door gedrag van andere weggebruikers of door infrastructuur en fac-

toren die te maken hebben met het gedrag van middelbare scholieren zelf, zoals onveilig verkeersge-

drag of de manieren waarop zij op gevaren reageren in het verkeer.  

 In hoofdstuk 3.4 wordt het gedrag van middelbare scholieren zelf verder uitgediept. Het hoofdstuk 

geeft antwoord op de vraag waarom middelbare scholieren zich onveilig gedragen in het verkeer. Het 

achterhalen van deze verklaringen voor gedrag brengt inzichtelijk welke gedragsdeterminanten moge-

lijk te beïnvloeden zijn met verkeerseducatie om via deze determinanten de risico’s van middelbare 

scholieren in het verkeer te verlagen.  

 In hoofdstuk 3.5 wordt tot slot een antwoord gegeven op de vraag welke aanbevelingen er vanuit de 

theorie en praktijk worden gedaan voor de vormgeving van verkeerseducatie voor middelbare scholie-

ren. In dit hoofdstuk worden aanbevelingen vanuit de theorie geïllustreerd met voorbeelden uit de 

praktijk.  

Op basis van de antwoorden op de deelvragen van het onderzoek wordt in hoofdstuk 4 de hoofdvraag van het 

onderzoek beantwoord. In dit hoofdstuk wordt een korte conclusie geschreven die antwoord geeft op de 

vraag: Op welke manier kan verkeerseducatie in het voortgezet onderwijs het beste worden vormgegeven om 

verkeersveilig gedrag bij middelbare scholieren te stimuleren? 
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3.1 De noodzaak van verkeerseducatie voor middelbare scholieren  

In het volgende hoofdstuk worden de risico’s van middelbare scholieren in het verkeer in kaart gebracht. Ver-

volgens wordt bekeken of verkeerseducatie als maatregel nodig is om de risico’s van middelbare scholieren te 

verkleinen. De resultaten geven een antwoord op de deelvraag: 

 Is verkeerseducatie voor middelbare scholieren noodzakelijk? 

20 verkeersdoden onder 12 tot en met 17-jarigen en 11.000 bezochten de spoedeisende hulp 
In 2020 zijn er in totaal twintig verkeersdoden gevallen onder jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar, 

waarvan veertien jongens en zes meisjes (CBS, 2021a; CBS, 2021b). Verder uitgesplitst naar leeftijd is te zien 

dat er tien verkeersdoden zijn gevallen onder 12- tot en met 15-jarigen en tien verkeersdoden zijn gevallen on-

der 16- en 17-jarigen. In totaal zijn er in 2020 ook elfduizend jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar 

op de spoedeisende hulp (SEH) beland in verband met letsel door een verkeersongeval (VeiligheidNL, 2021). 

Cijfers van het Letsel Informatie Systeem (LIS) laten zien dat in 2020 verkeersdeelnemers in de leeftijd van 16 

tot en met 18 jaar het vaakst naar de SEH-afdeling kwamen in verband met letsel door een verkeersongeval 

(VeiligheidNL, 2021). Op basis van de ongevalsgegevens is niet op te maken of de slachtoffers van de verkeers-

ongevallen allen naar het voortgezet onderwijs gingen. Zij vormen op basis van hun leeftijd echter een groot 

aandeel van de doelgroep middelbare scholieren.  

Middelbare scholieren vormen een risicogroep in het verkeer 
Jongeren in de leeftijd van 12 tot 17 jaar vertegenwoordigen 10% van het totaal aantal SEH-bezoeken na een 

verkeersongeval. Alleen de oudste verkeersdeelnemers lopen meer risico op een verkeersongeval dan de jon-

geren. Om deze reden zijn 12- tot 17-jarigen, voor een groot deel middelbare scholieren, een belangrijke risico-

groep in het verkeer. Opvallend is dat in deze leeftijdsgroep jongens beduidend meer risico lopen op een ver-

keersongeval dan meisjes (VeiligheidNL, 2021).  

 

Figuur 1: Verkeersongevallen in 2020; SEH-bezoeken, naar leeftijd en geslacht van slachtoffer. Bron: Veilig-

heidNL, 2021 
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Verkeerseducatie is nodig om risico’s te verkleinen 
Verkeerseducatie heeft als doel een veilige verkeersdeelname te stimuleren (SWOV, 2017a). Educatie is een 

instrument om verkeersdeelnemers te informeren over en te overtuigen tot veilig verkeergedrag en om vaar-

digheden te trainen die nodig zijn voor een veilige verkeersdeelname (SWOV, 2013). Educatie is noodzakelijk, 

omdat mensen deze kennis, overtuigingen of vaardigheden in de meeste gevallen niet van nature bezitten. 

Kortom, het moet dus worden aangeleerd. Daarbij is veelvuldig oefenen en ervaring opdoen noodzakelijk 

(SWOV, 2013; SWOV, 2017a). Veilig deelnemen aan het verkeer is een complexe taak, het vraagt van mensen 

om: verkeersregels toe te passen, gevaar te herkennen en hier op de juiste manier op te reageren en juist te 

reageren op het gedrag van andere verkeersdeelnemers. Dit alles vindt plaats in een verkeerscontext waarin in 

een korte tijdspanne de juiste keuze gemaakt moet worden. Bovendien kan het lastig zijn om de verkeersregels 

allemaal te kennen en toe te passen. Ook zijn veel mensen zich niet bewust van de gevaren van onveilig gedrag, 

omdat de gevolgen vaak niet direct voelbaar zijn. Daarnaast overschatten mensen vaak hun eigen kunnen of 

onderschatten de complexiteit van het verkeer (SWOV, 2013). Dit alles laat zien dat verkeereducatie een nood-

zakelijk instrumenten is om kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die nodig zijn voor veilige deelname aan 

het verkeer aan te leren. Ook om de motivatie om veilig deel te willen nemen aan het verkeer is verkeersedu-

catie een geschikte methode. Overigens geldt dit niet alleen voor formele educatie, maar ook voor informele 

educatie door bijvoorbeeld de ouders (SWOV, 2013).  

Verkeerseducatie alleen is niet voldoende: het is onderdeel van de drie E’s 
De drie E's bevatten maatregelen die verbetering van de verkeersveiligheid tot doel hebben (Doumen, Schoon 

& Aarts, 2010). Deze maatregelen zijn onder te verdelen in drie maatregeltypen:  

 Engineering: de inrichting van de infrastructuur en het ontwerp voertuigen;   

 Enforcement: handhaving; 

 Education: opleiding, training en voorlichting. 

Iedere maatregel draagt op eigen wijze bij aan het verhogen van de verkeersveiligheid (Doumen et al., 2010). 

Een maatregel gericht op infrastructuur kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat conflicten worden voorkomen 

door verschillende soorten verkeer van elkaar te scheiden. Maatregelen gericht op het ontwerp van voertuigen 

kunnen ervoor zorgen dat het voertuig zoveel mogelijk fysieke bescherming biedt aan de bestuurder en kunnen 

anderzijds bijdragen aan het ondersteunen van bestuurder in hun rijtaak. Handhaving richt zich op de naleving 

van verkeersregels. Handhaving werkt met name op de extrinsieke motivatie: de angst om een bekeuring te 

krijgen als drijfveer om je aan de verkeersregels te houden. Educatie richt zich door middel van scholing, trai-

ning en voorlichting daarentegen meer op het verhogen van de intrinsieke motivatie om je aan de verkeersre-

gels te houden, wat wil zeggen dat iemand het zelf belangrijk vindt om de verkeersregels te volgen. Ook wor-

den de vaardigheden die iemand nodig heeft om zich veilig te gedragen in het verkeer getraind middels educa-

tie.   

Niet alleen draagt maatregel op eigen wijze bij aan het verhogen van de verkeersveiligheid, de maatregelen 

kunnen elkaar ook aanvullen (Doumen et al., 2010). Met educatie kan bijvoorbeeld draagvlak worden gecre-

eerd voor andere maatregelen, bijvoorbeeld voor handhaven van de verkeersregels of voor het gebruiken van 

rijtaakondersteundende systemen. Op deze wijze vormen de drie E’s de basis voor een integrale aanpak gericht 

op verkeersveiligheid.  

Conclusies deelvraag 1: Is verkeerseducatie voor middelbare scholieren noodzakelijk? 
Jaarlijks vallen er nog te veel dodelijke slachtoffers in het verkeer onder middelbare scholieren. Ook vormen 

middelbare scholieren een belangrijke risicogroep voor verkeersongevallen zonder dodelijke afloop. Verkeers-

educatie is nodig om risico’s in het verkeer te verkleinen. Educatie is noodzakelijk omdat mensen de kennis, 

overtuigingen of vaardigheden die nodig zijn voor veilige verkeersdeelname in de meeste gevallen niet van na-

ture bezitten, het zal dus aangeleerd moeten worden.  

Verkeerseducatie is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen. Educatie vormt een van de drie E’s 

waarin maatregelen verdeeld kunnen worden: Engineering, Enforcement en Education. Iedere maatregel 

draagt op eigen wijze bij aan het verhogen van de verkeersveiligheid, tevens vullen de maatregelen elkaar ook 

aan. Op deze wijze vormen de drie E’s de basis voor een integrale aanpak gericht op verkeersveiligheid.  
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3.2 Middelbare scholieren en hun vervoersmiddelen 

In het volgende hoofdstuk wordt beschreven welke vervoersmiddelen middelbare scholieren het meest gebruiken. 

Ook wordt er op basis van de beschikbare gegevens een overzicht gegeven van het aantal verkeersongevallen 

onder middelbare scholieren per vervoersmiddel. De resultaten geven een antwoord op de deelvraag: 

 Op welk(e) vervoersmiddel(en) moet verkeerseducatie voor middelbare scholieren zich richten? 

Het gebruik van vervoersmiddelen varieert door de jaren heen 
De verkeerscontext van middelbare scholieren is continu in verandering (Vissers et al., 2005). Naarmate mid-

delbare scholieren ouder worden leggen ze steeds grotere afstanden af. Dit kan verklaard worden door een 

nieuwe route naar de middelbare school, die in veel gevallen langer is. Ook gaan middelbare scholieren steeds 

vaker zelfstandig op pad, bijvoorbeeld naar sportclubs, vrienden of andere steden. Daarbij krijgen ze nieuwe 

vervoermiddelen tot hun beschikking, bijvoorbeeld een nieuwe fiets wanneer ze naar de middelbare school 

gaan, een e-bike voor hun bijbaan als bezorger of een scooter of auto wanneer zij de leeftijd hebben bereikt 

waarop zij hun rijbewijs mogen halen. Naar welk vervoersmiddel de voorkeur uitgaat verschilt per jongere 

(GoudappelCoffeng & Youngworks, 2015). In de volgende alinea’s wordt het mobiliteitsgedrag van jongeren in 

kaart gebracht en worden de motieven voor het gebruik van de verschillende vervoersmiddelen toegelicht.  

Fiets meest gebruikt onder middelbare scholieren 
In 2019 maakten Nederlanders 4,8 miljard ritten met de fiets, waarbij 17,6 miljard kilometer werd afgelegd (De 

Haas & Hamersma, 2020). We fietsen gemiddeld duizend kilometer per persoon per jaar. Wanneer er specifiek 

naar de doelgroep middelbare scholieren wordt gekeken, is te zien dat zij vaak aan het verkeer deelnemen in 

de rol van fietser. Zo blijkt dat jongeren van 12 tot en met 18 jaar twee keer zoveel fietsen als een gemiddelde 

Nederlander (CBS, 2020a). Het populairste voertuig voor jongeren is dan ook nog steeds de fiets. Motieven om 

de fiets te gebruiken zijn vooral dat de fiets praktisch is en goedkoop. Daarnaast staat de fiets voor jongeren 

ook symbool voor vrijheid. Ook lichaamsbeweging en frisse lucht dat zorgt voor een goed gevoel is zijn motie-

ven om te fietsen voor jongeren. Bovendien is het een sociaal vervoermiddel: jongeren fietsen vaak samen 

(GoudappelCoffeng & Youngworks, 2015). 

Vanuit de behoefte aan vrijheid zijn jongeren ook positief over reizen met de auto 
Voor de meeste middelbare scholieren geldt dat zij nog geen auto mogen rijden. Desondanks is het belangrijk om 

te benoemen dat de auto als vervoersmiddel populair bij is bij jongeren. Van de jongeren van 15 tot en met 24 

jaar wil 75% graag een eigen auto op hun 30e en is 82% zeer positief over zelf autorijden. Motieven om auto te 

willen rijden is dat het flexibiliteit biedt om overal heen te gaan, de auto staat voor onafhankelijkheid (Goudap-

pelCoffeng & Youngworks, 2015).  

Het aandeel jongeren dat op de middelbare school al een rijbewijs haalt is relatief klein. Toch kunnen jongeren 

dankzij 2toDrive vanaf 17 jaar al hun rijbewijs halen. Tot hun 18e jaar mogen zij met een begeleider autorijden. 

Vanaf 16-jarige leeftijd mogen jongeren al hun theorie-examen doen. Vanaf 16,5 mogen zij praktijklessen vol-

gen en een tussentijdse toets afleggen. In Nederland hebben 12.122 17-jarigen een autorijbewijs (CBS, 2021c). 

Van het totaal aantal 17-jarigen is dit bijna 6%. Van de jongeren tussen de 18 en 20 jaar hebben 186.936 jonge-

ren (28%) een autorijbewijs. Naarmate jongeren ouder worden zullen zij dus vaker als autobestuurder deelne-

men aan het verkeer, ook zullen meer jongeren als passagier van hun leeftijdsgenoten deelnemen aan het ver-

keer.  

De scooter is slechts bij een deel van de jongeren populair 
De fiets en de auto zijn dus onder een brede groep jongeren populair. Voor de scooter geldt dat jongeren ver-

deeld zijn in hun mening. Uit het onderzoek van GoudappelCoffeng en Youngworks (2015) onder jongeren van 

15 tot en met 24 jaar blijkt dat een kwart van de jongeren erg positief is over de scooter, terwijl de rest van de 

jongeren niks van de scooter moet hebben. Wanneer de groep scooterrijders verder onderzocht wordt, blijkt 

dat zij vergeleken met de niet-scooterrijders vaker gericht zijn op status (GoudappelCoffeng &Youngworks, 

2015).  
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Het is moeilijk om te zeggen hoe groot het aandeel scooterrijders precies is onder jongeren. Dit komt omdat bij 

het behalen van een autorijbewijs direct een scooterrijbewijs behaald wordt. Ook het scooterbezit is niet als 

maat aan te nemen, omdat het ook vaak voorkomt dat een scooter op naam van ouders staat. Wanneer deze 

gegevens bekeken worden blijkt dat 38.303 16- tot 17-jarigen die een bromfietsrijbewijs hebben (en geen auto-

rijbewijs). In totaal zijn er ongeveer 406.000 16- en 17-jarigen in Nederland. Dit betekent dat bijna 9,5% van de 

totale groep 16- en 17-jarigen een bromfietsrijbewijs heeft (CBS, 2021c). Dit is dus een relatief kleine groep. 

Belangrijk is wel om te benoemen dat het ook voorkomt dat jongeren om een scooter rijden zonder rijbewijs. 

Bijna één op tien jongeren die op de scooter rijdt heeft geen bromfietsrijbewijs, maar rijdt wel op de scooter 

(TeamAlert, 2020). Verder waren er in 2020 141.874 jongeren met een leeftijd van 16 tot en met 24 jaar oud in 

het bezit van een bromfiets (CBS, 2020b). Zij vormen 11,4% van het totaal aantal bromfietsbezitters 

(1.249.420). Het aantal jongeren (16- tot 20-jarigen) in het bezit van een bromfiets is in de periode van 2010 tot 

2015 flink afgenomen (CBS, 2019).  

Groeiende populariteit van licht elektrische voertuigen 
De afgelopen jaren verschijnen er steeds meer licht elektrische voertuigen in het verkeer, waaronder de e-bike. 

Het e-bikegebruik groeit sterker onder relatief jonge gebruikers (van 12 tot 50 jaar) (De Haas & Hamersma, 

2020). Vanuit het CBS-onderzoek ‘Onderweg in Nederland’ is de schatting dat in 2019 bijna 10% van de kilome-

ters gefietst door jongeren van 12 tot en met 19 jaar op een elektrische fiets was (CBS, 2019b). Via een vragen-

lijst geeft 10% van de jongeren van 12 tot en met 24 jaar in bezit te zijn van een elektrische fiets en 33% maakt 

wel eens gebruik van een elektrische fiets (TeamAlert, 2020b). TeamAlert (2020b) heeft ook onderzoek gedaan 

naar andere licht elektronische voertuigen (LEV’s), zoals hoverboards, elektrische stepjes en skateboards. Van 

de ondervraagde jongeren van 12 tot en met 24 jaar geeft 25% aan wel eens gebruik te maken van een elektri-

sche step, 25% een elektrisch skateboard, 42% gebruikt wel eens een hoverboard en 3% een elektrische een-

wieler.  

Middelbare scholieren relatief weinig als voetganger in het verkeer 
Jongeren van 12 tot 18 jaar lopen van alle leeftijdsgroepen het minste aantal kilometers per jaar (CBS, 2021d). 

Er is verder weinig bekend over de motieven van jongeren om als voetganger deel te nemen aan het verkeer.  

Naast populariteit is ook het risico op ongevallen belangrijk om mee te nemen 

Op basis van populariteit en gebruik van het vervoersmiddel is het logisch als verkeerseducatie voor middel-

bare scholieren zich richt op fietsers. In de hogere klassen is het dan ook goed om deze groep al voor te berei-

den op hun rol als autobestuurder. Echter is het ook van belang om in kaart te brengen met welk vervoersmid-

del de meeste verkeersongevallen gebeuren en hoeveel risico middelbare scholieren lopen op een ongeval met 

de verschillende vervoersmiddelen. Op deze wijze kunnen zowel de populariteit als het gevaar van de verschil-

lende vervoersmiddelen meegenomen worden als factoren die bepalen op welk vervoersmiddel verkeersedu-

catie zich moet richten. De volgende alinea’s omschrijven de ongevalsgegevens in absolute aantallen en in on-

gevalsrisico’s.  

Ongevalscijfers van middelbare scholieren naar vervoersmiddel 
Het is niet bekend met welk vervoersmiddel de meeste ongevallen hebben plaatsgevonden in het afgelopen 

jaar voor middelbare scholieren, omdat bij ongevallen niet geregistreerd wordt welke vorm van onderwijs jon-

geren volgen. Vandaar dat het onderzoek zich in eerste instantie richt op de data van 12 tot 17-jarigen. De 

meest recente data over dit onderwerp komt uit 2016, weergeven in Tabel 1 (CBS, 2018). Te zien is dat jonge-

ren het vaakst slachtoffer worden van een dodelijk fietsongeval. De helft van de jongeren die in 2016 overleed 

na een verkeersongeval, had een fietsongeluk.   

  AANTAL  

LEEFTIJD 12 – 17 JAAR VOET 3 

 FIETS 7 

 BROM-, SNORFIETS, BROMMOBIEL 1 

 PERSONENAUTO 2 

Tabel 1: Aantal verkeersdoden 12- tot en met 17-jarigen in 2016; naar vervoerswijze. Bron: CBS (2018) 
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Wanneer er naar dezelfde data voor de leeftijdsgroep van 12 tot en met 24 jaar gekeken wordt (Tabel 2), is te 

zien dat in 2020 relatief de meeste ongevallen plaatsvinden als inzittende van een personenauto (CBS, 2021b), 

gevolgd door deelname als fietser. In deze leeftijdsgroep zitten in vergelijking met de doelgroep van dit onder-

zoek, 12 tot en met 18 jarigen, echter veel jongeren die al een rijbewijs hebben.  

LEEFTIJD 12 – 24 JAAR VOET 5 

 FIETS 18 

 BROM-, SNORFIETS, BROMMOBIEL 10 

 PERSONENAUTO 43 

 MOTORFIETS 4 

 BESTELAUTO/VRACHTWAGEN 5 

 OVERIG 3 

Tabel 2: Aantal dodelijke slachtoffers onder de leeftijdsgroep 12 tot en met 24 jaar. Bron: CBS (2021a); CBS 

(2021b). 

De risico’s voor middelbare scholieren als voetganger 
Het absolute aantal middelbare scholieren dat jaarlijks omkomt als voetganger ligt relatief laag in vergelijking 

tot andere leeftijdsgroepen (SWOV, 2020). In het jaar 2016 kwamen er in totaal 51 mensen om als voetganger 

in het verkeer, waarvan 3 jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar (CBS, 2018). In 2020 is het voor de 

leeftijdsgroep van 12 tot en met 24 jaar 5, in dit jaar kwamen er in totaal 41 voetgangers om in het verkeer 

(CBS, 2021a; CBS, 2021b). Een mogelijke verklaring voor het relatief kleine aantal dodelijke slachtoffers is dat 

jongeren over het algemeen ook minder vaak als voetganger deelnemen aan het verkeer dan de andere leef-

tijdsgroepen. Daarnaast vormen ouderen een grotere risicogroep vanwege hun fysieke kwetsbaarheid.  

Het SWOV (2020) heeft het overlijdensrisico van voetgangers (alle leeftijden) vergeleken met het overlijdensri-

sico van fietsers, scooters, motoren en inzittende van de auto. Hieruit blijkt dat het risico van voetgangers en 

fietsers vergelijkbaar is. Het risico van scooterrijders en motorrijders is een factor 3 à 4 hoger en het risico van 

automobilisten is een factor 7 à 8 lager. Hierin is dus duidelijk het verschil te zien tussen kwetsbare verkeers-

deelnemers en automobilisten. De automobilisten zijn vanwege het voertuig beter beschermd.  

In het algemeen kan gesteld worden dat de risico's voor middelbare scholieren als voetganger klein zijn. Dit 

wordt mede bepaald doordat zij weinig als voetganger deelnemen aan het verkeer. 

De risico’s voor middelbare scholieren als fietser 
Ook het absolute aantal 12 tot 17-jarigen dat jaarlijks omkomt als fietser ligt relatief laag vergeleken met an-

dere leeftijdsgroepen (SWOV, 2017b). In het jaar 2016 kwamen er in totaal 189 mensen om als fietser in het 

verkeer, waarvan 7 jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar (CBS, 2018). In 2020 lag dit getal hoger, 

namelijk 229. Hiervan waren 18 fietsers tussen de 12 en 24 jaar (CBS, 2021a; CBS, 2021b). Toch vormen middel-

bare scholieren een belangrijke risicogroep op de fiets. Wanneer er wordt gekeken naar het aantal fietsonge-

vallen in 2016, zonder dodelijke afloop, is te zien dat de groepen met de grootste aantallen ongevallen fietsers 

waren in de leeftijd van 55 tot 74 jaar en kinderen van 4 tot 17 jaar (VeiligheidNL, 2017). Het verschil kan ver-

klaard worden doordat het overlijdensrisico bij oudere verkeersdeelnemers een stuk hoger ligt.  

Wat verder opvalt is dat voor jongeren die net naar de middelbare school gaan het risico op een fietsongeval in 

de maand september hoger ligt. Het aantal ernstig verkeersgewonden onder 12-jarige fietsers in de periode 

van 2005 tot 2014 was in september hoger dan in andere maanden. Onder de andere leeftijden is de toename 

van het aantal slachtoffers in september minder groot (SWOV, 2019). Een mogelijke verklaring is de nieuwe 

route die deze jongeren naar hun school moeten afleggen. In het volgende hoofdstuk worden de verklaringen 

voor fietsongevallen verder uitgediept.  

Voor middelbare scholieren geldt dus dat het risico op een verkeersongeval met de fiets relatief hoog ligt. Wel 

is het risico op overlijden minder hoog in vergelijking tot andere leeftijdsgroepen.  
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De risico’s voor middelbare scholieren als brom- en snorfietser (scooter) 
In 2016 viel er onder de jongeren van 12 tot en met 17 jaar één dodelijk slachtoffer naar aanleiding van een 

scooterongeval (CBS, 2018). Wanneer er naar een bredere leeftijdsgroep gekeken wordt is te zien dat er in 

2020 tien verkeersdoden vielen onder brom- en snorfietsers in de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar (CBS, 

2021b). Dit is 11% van het totaal aantal (88) verkeersdoden onder jongeren van 12 tot en met 24 jaar. In totaal 

vielen er in Nederland 33 verkeersdoden onder brom- en snorfietsers (CBS, 2021a). Dit komt erop neer dat jon-

geren bij 30% van alle dodelijke ongevallen met scooters slachtoffer zijn. Dit maakt jongeren een belangrijke 

risicogroep voor dodelijke scooterongevallen.  

Het ongevalsrisico van scooterrijders groot in vergelijking met andere vervoerswijzen (VeiligheidNL, 2020; 

SWOV, 2017c). Op basis van de letselcijfers kan geconcludeerd worden dat brommer-/snorfietsrijders (alle leef-

tijden) de groep vormen met het grootste risico op een SEH-bezoek. Scooterongevallen vormden 11% van het 

totaal aantal bezoeken aan de SEH naar aanleiding van een verkeersongeval. Verder komt 10% van de ernstige 

letsels voort uit ongevallen met een scooter (VeiligheidNL, 2020). Wanneer er naar verschillende leeftijdsgroe-

pen gekeken wordt, blijkt dat jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar van alle leeftijdsgroepen de 

grootste kans hebben op letsel dat moest worden behandeld op een SEH-afdeling na een ongeval op de brom-

mer/scooter (VeiligheidNL, 2020). Echter is het niet duidelijk hoeveel kilometers de verschillende leeftijdsgroe-

pen op het vervoersmiddel maken. Het hogere aantal SEH-bezoeken zou dus ook verklaard kunnen worden 

door meer blootstelling aan het verkeer. Dit maakt ook dat het ongevalsrisico voor jongeren op de brom-

mer/snorfiets niet bekend is (SWOV, 2017c).   

Ook voor het overlijdensrisico is het lastig om jongeren aan te wijzen als risicogroep. Zoals hierboven bespro-

ken zijn jongeren bij 30% van alle dodelijke ongevallen met scooters slachtoffer. Ook op basis van cijfers tussen 

2010 en 2015 wordt duidelijk dat de ongevalsbetrokkenheid bij een dodelijk ongeval onder de 18 jaar erg hoog 

is vergeleken met andere leeftijdsgroepen: 16- en 17-jarigen waren het vaakst betrokken bij een dodelijk onge-

val. Ook waren dit bijna altijd mannen (SWOV, 2017c). Toch is het lastig om jongeren als risicogroep voor het 

overlijden aan een scooterongeval aan te wijzen, omdat het niet duidelijk is hoeveel kilometers de verschil-

lende leeftijdsgroepen met brom- en snorfietsen rijden (SWOV, 2017c).  

In absolute aantallen zijn jongeren het vaakst betrokken bij scooterongevallen vergeleken met oudere leeftijds-

groepen. Het ongevalsrisico van middelbare scholieren op de scooter is moeilijk te bepalen, maar over het alge-

meen geldt dat het ongevalsrisico van scooterrijders groot is in vergelijking met andere vervoerswijzen.  

De risico’s voor middelbare scholieren als autobestuurder of passagier 
In het jaar 2016 kwamen er in totaal 231 mensen om als inzittende van een auto in het verkeer, waarvan twee 

jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar (CBS, 2018). In dit jaar kwamen er in de leeftijdsgroep van 12 

tot en met 24 jaar 49 jongeren om als inzittende van een auto in het verkeer, hiervan waren 35 jongeren zelf de 

bestuurder van de auto, 14 jongeren kwamen om als passagier. In 2020 is het totaal aantal dodelijke ongeval-

len 43 voor de leeftijdsgroep van 12 tot en met 24 jaar, in dit jaar kwamen er in totaal personen 195 als inzit-

tende van een auto om in het verkeer (CBS, 2021a; CBS, 2021b). Dit betekent dat één op de vijf dodelijke 

slachtoffers na een auto-ongeval een jongere was. Te zien is dat naarmate jongeren ouder worden, en dus va-

ker zelf hun rijbewijs halen of vaker bij leeftijdsgenoten instappen die net hun rijbewijs hebben, het aantal do-

delijke ongevallen toeneemt.  

Jonge beginnende bestuurders (18 t/m 24 jaar) hebben een groter ongevalsrisico dan ervaren bestuurders (30 

tot 59 jaar) (SWOV, 2016). Hierin is een duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen te zien. De kans op een 

ongeval is voor jonge mannelijke bestuurders tien keer zo hoog is als voor ervaren bestuurders. Het risico van 

jonge vrouwelijke bestuurders is ongeveer twee keer zo groot als van ervaren bestuurders (SWOV, 2016). Niet 

alleen in Nederland hebben beginnende bestuurders een relatief hoog ongevalsrisico. Overal ter wereld waar 

jongeren zelfstandig aan het verkeer mogen deelnemen direct na het behalen van het rijbewijs bestaat een 

hoog ongevalsrisico (OECD & ECMT, 2006).   

Naarmate middelbare scholieren ouder worden, neemt hun kans op een auto-ongeval toe, omdat zij vaker als 

passagier bij leeftijdsgenoten instappen of omdat zij zelf beginnende bestuurder zijn. Jonge beginnende be-

stuurders hebben een groter ongevalsrisico dan ervaren bestuurders.  
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Conclusie deelvraag 2: Op welk(e) vervoersmiddel(en) moet verkeerseducatie voor middelbare scholieren zich 
richten? 
Wanneer er enkel naar de populariteit van vervoersmiddelen onder middelbare scholieren gekeken wordt, zou 

het logisch zijn om verkeerseducatie met name te richten op fietsers en wellicht de oudere groep al voor te be-

reiden op hun rol als autobestuurder. Voornaamste reden hiervoor is dat dit veruit de meest populaire ver-

voersmiddelen zijn onder de doelgroep. Bovendien is het risico op ongevallen groot voor jongeren, vergeleken 

met andere leeftijdsgroepen. Echter, wanneer het aantal ongevallen en de ongevalsrisico’s worden meegeno-

men is te zien dat het ongevalsrisico onder scooterrijders het hoogst is van alle vervoersmiddelen. Daarbij is te 

zien dat in absolute aantallen jongeren het vaakst betrokken zijn bij scooterongevallen vergeleken met oudere 

leeftijdsgroepen. Het is daarom van belang om, ondanks dat het slechts een kleine groep jongeren is die ge-

bruik maken van een scooter, ook te focussen op veilige verkeersdeelname op de scooter. Tot slot is het aan te 

raden dat de ontwikkelingen rondom de LEV’s meegenomen worden in verkeerseducatie, omdat deze nieuwe 

vervoersmiddelen winnen aan populariteit.  
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3.3 Omgevingsfactoren versus gedragsfactoren 

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke factoren invloed hebben op de verkeersongevallen onder middelbare 

scholieren. Hierin wordt het onderscheid gemaakt tussen factoren waarmee middelbare scholieren vanuit hun 

omgeving te maken krijgen en factoren die te maken hebben met het gedrag van middelbare scholieren zelf. 

De resultaten geven een antwoord op de deelvraag: 

 Welke omgevingsfactoren en gedragsfactoren hebben invloed op het risico van middelbare scholieren 

in het verkeer?  

Ongevallen en slachtoffers zijn vaak het gevolg van een combinatie van risicofactoren 
Risicofactoren kunnen invloed hebben op de kans om betrokken te raken bij een ongeval (Mesken, 2012). Risi-

cofactoren zijn in te delen in twee thema’s: gedragsfactoren en omgevingsfactoren. Met gedragsfactoren 

wordt in dit onderzoek het gedrag van de middelbare scholieren bedoeld. Zij kunnen bijvoorbeeld bepaald on-

veilig verkeersgedrag vertonen, dat hun risico op een verkeersongeval verhoogt. Daarnaast is hun reactie op 

gevaar een van de gedragsfactoren; wanneer zij gevaren verkeerd inschatten of op een onjuiste manier reage-

ren op gevaren wordt het risico op een ongeval namelijk ook vergroot. Met omgevingsfactoren worden facto-

ren bedoeld die te maken hebben met het voertuig, de weg, of de omstandigheden, zoals het gedrag van an-

dere verkeersdeelnemers of weersomstandigheden.  

In het komende hoofdstuk wordt een korte omschrijving gegeven van de risicofactoren die een rol spelen bij 

ongevallen van middelbare scholieren, voor zover dit in de literatuur te vinden is. Daarbij is een onderscheid 

gemaakt tussen de verschillende vervoerswijzen waarop middelbare scholieren deelnemen aan het verkeer.  

De risicofactoren voor fietsongevallen 
Volgens SWOV (2017b) is het meestal een combinatie van meerdere factoren die tot een fietsongeval leidt, 

waaronder factoren op het gebied van: 

 Infrastructuur, zoals een slecht wegdek of de zichtbaarheid van obstakels; 

 Voertuig, zoals het type fiets en de kwaliteit van de remmen, verlichting en banden op een fiets; 

 Het gedrag van de tegenpartij; 

 Het gedrag van de fietser zelf. 

Op basis van ongevalsgegevens is het lastig te bepalen welke oorzaak voorafging aan een fietsongeval. Veil-

heidNL (2017) heeft op basis van de gegevens uit het LIS de fietsongevallen in Nederland over het jaar 2016 

geanalyseerd. Wanneer specifiek gekeken wordt naar de doelgroep jongeren blijkt dat:  

 Jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 34 jaar vaker een meervoudig ongeval (botsing met een an-

dere verkeersdeelnemer) hebben dan andere leeftijdsgroepen.  

 Dat jongeren in de leeftijd 13-17 jaar vaker in een groep fietsten ten tijde van het fietsongeval vergele-

ken met andere leeftijdsgroepen. 

Op basis van cijfers is het moeilijk te zeggen wat de precieze oorzaken zijn van het vaker voorkomen van meer-

voudige ongevallen onder de doelgroep. Het fietsen in groepen lijkt een risicofactor te zijn. Aan de fietsslacht-

offers (alle leeftijden) is ook de vraag gesteld wat volgens hen de belangrijkste reden was voor het ongeval. Het 

belangrijk te noemen dat de onderstaande resultaten dus gebaseerd zijn op zelf gerapporteerd gedrag. Over 

het algemeen is het volgende te zien:  

 Van de slachtoffers (alle leeftijden) geeft 44% aan dat het ongeval te wijten is aan eigen gedrag;  

 Jongeren (<25 jaar) relatief vaker afgeleid waren door het praten met anderen dan volwassenen (7% 

versus 2%). Daarnaast gaf 6% van de jongeren aan dat ze afgeleid waren door muziek te luisteren/een 

koptelefoon op te hebben. Andere vormen van afleiding speelden geen grote rol; 

 Het totaal aandeel van de slachtoffers dat aangaf afgeleid te zijn door hun telefoon was gering: iets 

meer dan één procent. Onder jongeren (<25 jaar) was dit wel het hoogst: 1,9 procent. 
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Op basis van deze gegevens blijkt dat gedrag van de fietser zelf een grote rol speelt in fietsongevallen. Voor 

jongeren is afleiding een risicofactor, vooral het praten met anderen maar ook muziek luisteren.  

Fietsers kunnen zich dus door veilig gedrag tot op zekere hoogte beschermen voor fietsongevallen. Zo blijkt dat 

het risico voor fietsers om bij duisternis slachtoffer te worden van een ongeval, met circa 17% afneemt met 

werkende verlichting voor- en achterop de fiets (SWOV, 2017b). Van verschillende onveilige gedragingen is be-

kend dat jongeren vaker het gedrag vertonen op de fiets dan volwassenen. Zo zien we dat jongeren vaker dan 

volwassenen: 

 muziek luisteren op de fiets (geldt voor jongeren van 12 tot 18 jaar) (Rijkswaterstaat, 2019);  

 hun telefoon gebruiken op tijdens het fietsen, namelijk 45% van de jongeren van 12 tot en met 14 

jaar, 63% van de jongeren van 15 tot en met 17 jaar (Van der Kint & Mons, 2019); 

 fietsen zonder werkende fietsverlichting (geldt voor jongeren < 18 jaar) (Rijkswaterstaat, 2018); 

 door rood fietsen (geldt voor jongeren <20 jaar) (Van der Meel, 2013). 

In het volgende hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de verklaringen voor dit risicogedrag. Naast het gedrag 

van de fietser zelf spelen dus omgevingsfactoren, zoals infrastructuur, voertuig en het gedrag van de tegenpar-

tij en rol.  

De risicofactoren voor scooterongevallen 
Ook voor scooterongevallen geldt dat bij ongevallenregistratie zeer beperkt geregistreerd wordt over de om-

standigheden waarin het ongeval heeft plaatsgevonden en de oorzaak van het ongeval. Verschillende studies 

hebben de factoren die ongevallen van scooterrijders verklaren onderzocht (Ceunynck, Slootmans & Daniels, 

2018), een deel van deze studies richt zich ook specifiek op jonge scooterrijders (Møller & Haustein, 2016; Steg 

& Van Brussel, 2009; Falco et al., 2003; Brandau, Daghofer, Hofmann, & Spitzer, 2011; Lucidi, et al., 2019; Møl-

ler, Andersen, Bonde & Hagenzieker, 2021). Op basis van deze studies kunnen de verklarende factoren inge-

deeld worden in het gedrag van de bestuurder en omgevingsfactoren.  

 Het gedrag van de bestuurder blijkt het sterkst voorspellend te zijn voor ongevallen (Ceunynck et al., 

2018; Møller & Haustein, 2016). Vooral te hard rijden en het rijden onder invloed van alcohol blijken 

hierin sterke voorspellers voor ongevallen (Ceunynck et al., 2018; Møller & Haustein, 2016).  

 Ook zijn scooterongevallen vaak te verklaren door omgevingsfactoren (SWOV, 2017c; Møller & 

Haustein, 2016). Hierbij kan gedacht worden aan beperkt zicht op ander verkeer, bijvoorbeeld door 

geparkeerde auto’s of andere objecten. Ook weersomstandigheden die zorgen voor een glad of nat 

wegdek vallen onder deze factoren. Daarnaast kan gedacht worden aan de inrichting van de weg, zo-

als kruispunten met lastige voorrangssituaties of een te krappe opstelruimte voor het fietspad (SWOV, 

2017c). Tot slot spelen voertuigfactoren een rol. Met name het feit dat de scooter een kwetsbaar ont-

werp heeft, de scooterrijder is een kwetsbare verkeersdeelnemer, omdat deze relatief weinig bescher-

ming heeft van het voertuig. Verder is de scooter een evenwichtsvoertuig, waardoor het hogere eisen 

stelt aan voertuigbeheersing (SWOV, 2017c). Een andere belangrijke voertuigfactor die meespeelt is 

dat een groot deel van de scooterrijders hun scooter opvoert (TeamAlert, 2020a). Ook is te zien dat 

veel jongeren rijden op een slecht onderhouden scooter, waarvan bijvoorbeeld de remmen of de ver-

lichting niet goed werken (Møller et al. 2021).  

Op basis van deze onderzoeken blijkt dat gedrag van de scooterrijder zelf een grote rol speelt in ongevallen. In 

het volgende hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de verklaringen voor dit risicogedrag. Naast het gedrag van 

de scooterrijder zelf spelen dus omgevingsfactoren, zoals zicht op ander verkeer, weersomstandigheden en het 

voertuig een rol. Interessant is ook dat gedrag ook in grote mate de veiligheid van het voertuig lijkt te bepalen, 

zoals het opvoeren van een scooter of het onderhoud.  

De risicofactoren voor auto-ongevallen 
Vanwege de grote verschillen in ongevalsrisico tussen jonge, beginnende bestuurders en ervaren bestuurders 

richt de literatuur gericht op jongeren zich vooral op het verklaren van deze verschillen, in plaats van het ver-

klaren van het risico op een ongeval als autobestuurder in het algemeen. De groep beginnende bestuurders 

heeft in vergelijking met ervaren bestuurders vaker enkelzijdige ongevallen. Dit zijn ongevallen waarbij geen 

andere partij betrokken is. Bij enkelzijdige ongevallen gaat het vaak om 'van de weg af raken'. Verder is te zien 
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dat jonge beginnende bestuurders oververtegenwoordigd zijn in ongevallen in de nacht, vooral in weekend-

nachten, ongevallen waarbij gereden werd met leeftijdsgenoten als passagiers en ongevallen waarin risicoge-

drag een rol speelt, zoals rijden onder invloed van alcohol en drugs, afleiding o.a. door mobielgebruik, snel-

heidsovertredingen en rijden onder vermoeidheid (Pressley e.a., 2016; Vlakveld, 2005; Vissers, 2004; SWOV, 

2016; Clarke, Ward, Bartle & Truman, 2006).  

Ook hier speelt het gedrag van de bestuurder een grote rol in de verklaringen voor ongevallen. Het gedrag van 

beginnende bestuurders kan verklaard worden door persoonlijke factoren, zoals leeftijd en een gebrek aan er-

varing. In het volgende hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de verklaringen voor dit gedrag. Naast het gedrag 

van jonge autobestuurders in het verkeer spelen ook voertuig- en omgevingsfactoren een rol: jonge bestuur-

ders rijden ze rijden vaker in wat oudere auto’s met minder passieve en actieve veiligheidsvoorzieningen en ze 

rijden vaker in het donker (SWOV, 2016).  

De risicofactoren voor voetgangersongevallen 
De risico’s waarmee middelbare scholieren te maken krijgen zijn niet eerder specifiek voor deze doelgroep in 

kaart gebracht. Uit de factsheet voetgangers van het SWOV (2020) blijkt dat: 

 de meeste ongevallen met voetgangers gebeuren binnen de bebouwde kom; 

 de meest voorkomende tegenpartij bij ernstige voetgangersongevallen de auto is; 

 de botssnelheid van groot belang is voor de afloop van een ongeval. Zo blijkt dat bij een botssnelheid 

van 20 km/uur vrijwel alle voetgangers een botsing met de voorzijde van een personenauto overleven. 

Bij een botssnelheid van 40 km/uur overleeft ongeveer 90% van de voetgangers; bij 80 km/uur is dat 

ruim minder dan de helft en bij 100 km/uur slechts 10% (Rosén, Stigson & Sander, 2011); 

 de mate van verlichting op een weg een beschermend effect heeft op de veiligheid van voetgangers; 

 het bij het oversteken belangrijk is dat de voetganger goed kan schatten wanneer een voertuig de 

oversteekplaats bereikt; 

 over afleiding als factor bij voetgangersongevallen in Nederland geen cijfers bekend zijn. In de 

Verenigde Staten is het percentage voetgangers dat bij een verkeersongeval overlijdt terwijl men de 

telefoon gebruikt tijdens het oversteken wel gestegen van minder dan 1% in 2004 tot 3,6% in 2010.  

Over het algemeen kan dus gesteld worden dat de risico’s bepaald worden door:  

 het gedrag van andere weggebruikers, zoals de snelheid die de automobilist aanhoudt; 

 omgevingsfactoren, zoals de mate van verlichting op de weg; 

 het gedrag en de vaardigheden van de voetganger zelf, zoals de mate waarin de voetganger afgeleid is 

en kan inschatten hoe snel een voertuig nadert. 

Verkeerseducatie, omgevingsfactoren en gedragsfactoren  
Naast het gedrag van de middelbare scholieren zelf spelen ook omgevingsfactoren een rol, zoals de veiligheid 

van het voertuig, de infrastructuur en het gedrag van andere weggebruikers. Verkeerseducatie richt zich echter 

vooral op het gedrag van de verkeersdeelnemer zelf, omdat middels verkeerseducatie weinig te veranderen 

valt aan deze omgevingsfactoren. Dit betekent niet dat er binnen verkeerseducatie geen aandacht besteed 

hoeft te worden aan het leren omgaan met en voorkomen van de risico’s veroorzaakt door voertuigfactoren, 

infrastructuur en gedrag van andere weggebruikers. Het anticiperen op gevaarlijke situaties in het verkeer be-

hoort tot een van de belangrijke aspecten van verkeerseducatie (SWOV, 2017a).  

Conclusie deelvraag 3: Welke omgevingsfactoren en gedragsfactoren hebben invloed op het risico van middel-
bare scholieren in het verkeer? 
De risico’s van middelbare scholieren in het verkeer worden bepaald door een combinatie van omgevingsfacto-

ren en gedragsfactoren. Omgevingsfactoren zijn factoren die te maken hebben met het voertuig, de weg of de 

omstandigheden, zoals het gedrag van andere verkeersdeelnemers of weersomstandigheden. Gedragsfactoren 

hebben betrekking op het gedrag en de vaardigheden van de middelbare scholieren zelf. Hierbij kan gedacht 

worden aan onveilig verkeersgedrag van middelbare scholieren, maar ook aan hun reactie op gevaren in het 

verkeer.  
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Wanneer er wordt gekeken naar de factoren per vervoersmiddel is te zien dat de risico’s die middelbare scho-

lieren als fietser lopen in het verkeer, worden bepaald door een combinatie van meerdere factoren: de infra-

structuur, het voertuig, het gedrag van de fietser en het gedrag van de tegenpartij. De risico’s die jonge scoo-

terrijders lopen in het verkeer worden met name verklaard door het gedrag van de bestuurder. Vooral te hard 

rijden en rijden onder invloed komen als risicogedragingen naar voren. Het ongevalsrisico van beginnende be-

stuurders wordt met name verklaard door persoonlijke factoren, zoals leeftijd en gebrek aan ervaring. De ri-

sico’s die middelbare scholieren als voetganger lopen in het verkeer worden met name bepaald door gedrag 

van andere weggebruikers, omgevingsfactoren en het gedrag en de vaardigheden van de voetganger zelf. 

Verkeerseducatie richt zich op het gedrag van de middelbare scholieren zelf. Het is echter ook belangrijk dat de 

middelbare scholieren wordt geleerd om op de juiste manier te reageren op en om te gaan met risico’s veroor-

zaakt door voertuigfactoren, infrastructuur en gedrag van andere weggebruikers. Het anticiperen op gevaar-

lijke situaties in het verkeer behoort tot een van de belangrijke aspecten van verkeerseducatie.   
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3.4 Verklarende determinanten voor gedrag 

Verkeerseducatie is gericht op het gedrag van de verkeersdeelnemer zelf en het reageren op en voorkomen 

van risico's veroorzaakt door omgevingsfactoren. Daarom gaat het volgende hoofdstuk dieper in op de vraag 

waarom middelbare scholieren zich onveilig gedragen in het verkeer. Het achterhalen van deze verklaringen 

voor gedrag brengt inzichtelijk welke gedragsdeterminanten mogelijk te beïnvloeden zijn met verkeerseducatie 

om via deze determinanten de risico’s van middelbare scholieren in het verkeer te verlagen. De resultaten ge-

ven een antwoord op de deelvraag: 

 Welke determinanten verklaren het risicogedrag van middelbare scholieren in het verkeer?  

Riskant verkeersgedrag van jongeren is tweeledig: toename in ‘bewust’ riskante gedragingen en onbewust 
gevaarlijk gedrag 
Jongeren (12 tot en met 24 jaar) gedragen zich in het verkeer riskanter dan andere leeftijdsgroepen (Twisk & 

Stelling, 2014). Het riskante verkeersgedrag is tweeledig. Enerzijds is te zien dat jongeren vaker dan oudere 

leeftijdsgroepen ‘bewust’ onveilig verkeersgedrag vertonen, zoals vaker door rood fietsen en vaker hun mo-

biele telefoon gebruiken tijdens het fietsen (Van der Meel, 2013; Van der Kint & Mons, 2019). Anderzijds ko-

men jongeren soms onbedoeld in gevaarlijke situaties, hierbij kan gedacht worden aan een foutieve reactie op 

gevaar of gebrek aan controle over het voertuig. Over het algemeen is te stellen dat in de toename van risico-

gedrag en de onbedoelde risico’s van jongeren drie determinanten een rol spelen (Twisk, & Stelling, 2014): 

 Onervarenheid;  

 Hersenontwikkeling; 

 De sociale omgeving van jongeren. 

Onervarenheid met complexe verkeerssituaties en nieuwe vervoerswijzen 
Tijdens de puberteit neemt de blootstelling aan (gevaarlijke) verkeersomstandigheden voor jongeren toe (Vis-

sers et al., 2005). Tussen hun 12e en 24e levensjaar leggen jongeren steeds grotere afstanden in het verkeer af 

en krijgen ze te maken met meer verschillende vervoersmiddelen. Daarbij hebben jongeren te maken met on-

ervarenheid in het verkeer, ze fietsen bijvoorbeeld voor het eerst zelfstandig naar de middelbare school (Twisk 

& Stelling, 2014). Ook rijden ze voor het eerst op voor hen nieuwe vervoersmiddelen zoals, een scooter, elektri-

sche fiets of in een auto. Jongeren zijn nog onervaren in het besturen van deze vervoersmiddelen en hebben 

daardoor het voertuig minder onder controle (Twisk & Stelling, 2014). Daarnaast blijkt dat jongeren nog niet 

ervaren zijn in het overzien van en reageren op complexe verkeerssituaties. Naast controle over het vervoers-

middel (voertuigbediening) zijn dus vooral de hogere ordevaardigheden, zoals risicoperceptie daarin essentieel. 

Deze hogere ordevaardigheden ontwikkelen zich langzamer dan de vaardigheden voor voertuigbediening. Dit 

maakt dat jongeren zich vaker risicovol gedragen in complexere verkeerssituaties (Vlakveld, 2011).  

Hersenontwikkeling zorgt voor lage risicoperceptie en gevoeligheid voor kortetermijnbeloningen 
Hersenonderzoek laat zien dat het brein zich tot ongeveer het 25e levensjaar blijft ontwikkelen. Niet alle her-

sengebieden ontwikkelen zich dus met dezelfde snelheid. Hersenonderzoek laat zien dat de hersengebieden, 

zoals de prefrontale cortex, die verantwoordelijk zijn voor processen als plannen, zelfcontrole en nadenken 

over lange termijn gevolgen, tijdens de vroege adolescentie nog volop in ontwikkeling zijn (Steinberg, et al., 

2008; Vlakveld, 2014). Dit zorgt ervoor dat jongeren meer moeite hebben met het overzien en afwegen van 

directe beloningen van gedrag en van de mogelijke gevolgen van gedrag op langere termijn. Verder blijkt dat 

het hersengebied (het ventraal striatum) dat verantwoordelijk is voor beloningsverwerking extra gestimuleerd 

wordt door de puberteitshormonen (Steinberg, et al., 2008; Vlakveld, 2014). Beloningen voor bepaald gedrag 

zorgen voor verhoogde respons, een soort kick, in de hersenen van jongeren (Steinberg, et al., 2008; Crone, 

2018). In verschillende onderzoeken van TeamAlert beschrijven jongeren deze kick als een reden om bijvoor-

beeld onder invloed van alcohol te rijden of te hard te rijden (TeamAlert, 2019; TeamAlert, 2018a). De gevoelig-

heid voor de directe beloning van risicogedrag en het controlesysteem dat nog in ontwikkeling is in de herse-

nen van jongeren, maakt het voor hen moeilijk om verleiding tot risicogedrag te weerstaan (Steinberg, et al., 

2008; Vlakveld, 2014; Crone, 2018). 
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Het is echter goed om te weten dat jongeren wel degelijk in staat zijn om hun prefrontale cortex goed te ge-

bruiken en te kunnen plannen, nadenken over langetermijngevolgen en verleidingen te kunnen weerstaan 

(Vlakveld, 2014). Het blijkt afhankelijk te zijn van de omgeving en de beloning die ertegenover staat of dit her-

sengebied wel of niet actief wordt (Crone & Dahl, 2012). De ene keer gebruiken jongeren hun prefrontale cor-

tex dus minder, bijvoorbeeld wanneer ze zich niet aan hun huiswerkplanning houden. Een andere keer, wan-

neer jongeren een feestje moeten plannen, dan lukt het plannen echter wel. Bij het plannen van een feestje 

staat er een sociale kortetermijnbeloning tegenover: een leuke avond en indruk maken op je vrienden. Hogere 

cijfers halen, de beloning voor huiswerk maken, vinden jongeren vaak minder belangrijk op dat moment. Op de 

lange termijn kan huiswerk maken wel voordelen opleveren, zoals een betere baan en aanzien. Maar voor de 

belevingswereld van jongeren is die beloning veel te ver weg. Het is dus belangrijk om kortetermijnbeloningen 

voor jongeren te benadrukken. Bovendien blijkt dat jongeren sociale informatie anders verwerken dan kin-

deren en volwassenen: het brein van jongeren reageert sterker op sociale acceptatie of -uitsluiting. Jongeren 

reageren dus het sterkst op sociale beloningen, zoals goedkeuring van leeftijdgenoten, erbij horen en mee mo-

gen doen  (Crone, 2018).  

De sociale omgeving heeft invloed op het risicogedrag van jongeren 
Risicogedrag van jongeren is sterk sociaal gedreven. De interactie van jongeren met hun sociale omgeving is in 

grote mate bepalend voor hun gedrag. In de adolescentie wordt de invloed van leeftijdsgenoten op het gedrag 

van jongeren steeds belangrijker (Rubin, Fredstrom & Bowker, 2008). Waar eerder het voorbeeldgedrag van 

ouders nog het meest van invloed is op gedrag van jongeren, lijken in de adolescentie vooral de ervaringen met 

vrienden het gedrag te beïnvloeden. 

In de literatuur komen verschillende concepten naar voren die de sociale invloed op gedrag beschrijven. De di-

recte invloed van de sociale omgeving kan worden gezien als sociale druk of sociale steun. Sociale druk staat 

voor een negatieve invloed van anderen op gedrag, bijvoorbeeld wanneer iemand door zijn vrienden wordt 

aangespoord om alcohol te drinken. Dergelijke invloed risicogedrag van jongeren wordt in de praktijk vaak 

‘groepsdruk’ genoemd. De term ‘sociale steun’ wordt gebruikt wanneer er een positieve invloed is op het ge-

drag, bijvoorbeeld wanneer ouders aanbieden om hun kinderen op te halen met de auto wanneer zij onder in-

vloed zijn (Brug, Assema, & Lechner, 2017).  

De sociale omgeving heeft ook een indirecte invloed op gedrag, via de sociale norm. Zo kan iemand beïnvloed 

worden door zogeheten injunctieve normen en descriptieve normen. Injunctieve normen verwijzen naar wat 

een iemand denkt dat anderen goedkeuren of afkeuren in een bepaalde situatie. Regels en wetten vallen ook 

onder de injunctieve norm. Descriptieve normen verwijzen naar wat iemand denkt dat anderen doen in een 

bepaalde situatie en worden vaak gebaseerd op wat iemand ziet dat anderen doen (Cialdini, Reno, & Kallgren, 

1990). Verschillende onderzoeken tonen aan dat descriptieve normen (‘wat denk ik dat anderen doen in deze 

situatie’) een sterkere invloed heeft op gedrag dan injunctieve normen (‘wat verwachten anderen van mij dat ik 

moet doen in deze situatie’) (Kallgren, Reno & Cialdini, 2000).  

De rol van de ouders en van leeftijdsgenoten in het vertonen van risicogedrag door jongeren wordt hieronder 

toegelicht.  

De rol van ouders 

Zoals eerder beschreven wordt de invloed van leeftijdsgenoten op het gedrag van jongeren steeds belangrijker 

(Rubin et al., 2008). De focus van jongeren op hun leeftijdsgenoten betekent echter niet dat de invloed van ou-

ders volledig vervalt. Vaak hebben ouders de indruk dat ‘er niet meer naar hen geluisterd wordt’, maar onder-

zoek laat zien dat ouders in de adolescentie meer invloed hebben dan ze zelf denken (Bokhorst, Sumter & Wes-

tenberg, 2010). Ouders kunnen bijvoorbeeld sociale steun bieden, duidelijk uitspreken wat zij van hun kinderen 

verwachten en het goede gedrag laten zien aan hun kinderen. In het laatste geval wordt gesproken van ’voor-

beeldgedrag’. Verschillende studies laten zien dat jongeren die vaker risicogedrag bij hun ouders hebben ge-

zien, zelf ook vaker risicogedrag vertonen, zoals roken (Leonaridi-Bee, Jere & Britton, 2011), alcohol drinken 

(Van der Vorst, 2007), roekeloos rijden (Taubman - Ben-Ari, Musicant, Lotan, & Farah, 2014) en rijden onder 

invloed (Hjalmarsson & Lindquist, 2010). Het is aannemelijk dat zij dit gedrag kopiëren van hun ouders.  
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Leeftijdsgenoten 

Vrienden en leeftijdsgenoten (peers) hebben een belangrijke invloed op risicogedrag van jongeren. Doordat het 

voor jongeren steeds belangrijker wordt om bij een groep te horen, zijn jongeren in gezelschap van leeftijdsge-

noten eerder geneigd om zich risicovol te gedragen dan wanneer ze alleen zijn (Crone, 2018). Het is aanneme-

lijk dat vrienden een sterkere invloed hebben op gedrag dan leeftijdsgenoten in het algemeen, omdat jongeren 

zich sterker identificeren met hun vrienden (Renes et al., 2011). Verschillende studies tonen aan dat jongeren 

meer risico nemen, wanneer ze bekeken worden door een vriend tijdens het maken van keuzes (O’Brien et al., 

2014; Weigard, Chein, Albert, Smith & Steinberg, 2014). Ook hoe jongeren zich bijvoorbeeld gedragen in het 

verkeer wordt dan ook mede bepaald door de aanwezigheid van vrienden en of die vrienden risicogedrag sti-

muleren of juist niet (Vlakveld, 2014).  

Niet alleen de directe aanwezigheid (sociale steun/sociale druk) van vrienden kan risicogedrag van jongeren 

beïnvloeden. Ook descriptieve normen (wat denk ik dat mijn vrienden doen in deze situatie) blijken samen te 

hangen met risicogedrag van jongeren (Dusseldorp et al., 2014; Wiefferink et al., 2006). Zo vinden Meesmann, 

Martensen & Dupont (2013) dat jonge autobestuurders vaker rijden onder invloed van alcohol, wanneer zij 

denken dat hun vrienden rijden onder invloed van alcohol. Groepsnormen en gedrag van vriendengroepen spe-

len dus een belangrijke rol in het risicogedrag van jongeren.  

Individuele verschillen in risicogedrag 
Jongens versus meisjes 

Jongeren verschillen onderling in hun mate van risicogedrag. Er zijn bijvoorbeeld verschillen te zien tussen jon-

gens en meisjes. Jongens en jonge mannen zijn vaak oververtegenwoordigd in verkeersongevallen (CBS, 2021). 

De achterliggende oorzaken voor dit verschil zijn nog niet volledig duidelijk. Er zijn verschillen te zien in het 

brein in de reactie van jongens versus meisjes op dreiging van gevaar. Jongens en jonge mannen reageren vaak 

impulsief en meisjes denken eerst even na en kiezen dan vaker voor een reactie (Vlakveld, 2014). Verschillen in 

de productie van hormonen bieden ook een mogelijke verklaring voor de verschillen tussen jongens en meisjes. 

Tot slot is te zien dat wanneer jongeren gevraagd worden naar hun houding ten opzichte van verkeersveiligheid 

jongens vaker dan meisjes het minder belangrijk vinden zich aan de regels te houden, het niet zo erg te vinden 

onder invloed aan het verkeer deel te nemen en zich minder verantwoordelijk te voelen voor de veiligheid van 

anderen (Twisk & Stelling, 2014; SWOV, 2012). 

Persoonlijkheid 

Tegelijkertijd is er bewijs voor persoonlijkheidsverschillen ten aanzien van risicogedrag in het verkeer. Onder-

zoek laat zien dat persoonlijkheidskenmerken zoals spanningsbehoefte (sensation seeking) en impulsiviteit ver-

klarende factoren zijn bij risicogedrag (Steinberg et al., 2018). Sensation seeking kan omschreven worden als 

een persoonlijkheidskenmerk waarbij iemand de drang heeft om voortdurend nieuwe ervaringen en sensaties 

op te doen. Impulsiviteit wordt beschreven als de neiging om snel te reageren op kortetermijnbeloningen, zon-

der over de consequenties na te denken (Zuckerman, 1993). Sensation seeking en impulsiviteit nemen beide 

toe in de adolescentie als gevolg van de hersenontwikkeling van jongeren (Steinberg et al., 2008; Steinberg et 

al., 2018). Dit wordt dan ook vaak als verklaring van risicogedrag van jongeren in zijn algemeenheid aange-

haald. Tegelijkertijd is te zien dat deze twee eigenschappen ook de basis vormen voor individuele verschillen 

tussen jongeren van dezelfde leeftijd in het vertonen van risicogedrag. Jongeren die hoger scoren op de eigen-

schappen sensation seeking en impulsiviteit blijken vaker middelen te gebruiken (alcohol, tabak en drugs) (o.a. 

Lydon-Staley & Geier, 2018). Internationaal onderzoek laat zien dat deze eigenschappen ook een rol spelen bij 

het rijden onder invloed van drugs (Richer & Bergeron, 2009; Benotsch et al., 2015).  
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Conclusie deelvraag 4: Welke determinanten verklaren het risicogedrag van middelbare scholieren in het ver-
keer?  
Het riskante verkeersgedrag van jongeren is tweeledig. Enerzijds is te zien dat jongeren vaker dan oudere leef-

tijdsgroepen ‘bewust’ onveilig verkeersgedrag vertonen. Anderzijds komen jongeren soms onbedoeld in ge-

vaarlijke situaties. Over het algemeen is te stellen dat de toename van risicogedrag en de onbedoelde risico’s 

van jongeren op drie manieren is te verklaren: 

 Ten eerste hebben jongeren te maken met onervarenheid met complexe verkeerssituaties en nieuwe 

vervoerswijzen. Jongeren zijn nog onervaren in het besturen van de nieuwe vervoersmiddelen waar-

mee zij in aanraking komen en hebben daardoor het voertuig minder onder controle. Daarnaast blijkt 

dat jongeren nog niet ervaren zijn in het overzien van en reageren op complexe verkeerssituaties;  

 Ten tweede kan de toename van risicogedrag verklaard worden doordat het brein van jongeren nog 

volop in ontwikkeling is. Dit maakt dat jongeren minder zelfcontrole en overzicht hebben. Jongeren 

zijn gevoelig voor de directe beloning van risicogedrag, met name voor sociale beloning zoals goed-

keuring van vrienden of ‘erbij horen’; 

 De derde determinant voor risicogedrag van jongeren in het verkeer is dan ook de sociale omgeving 

van jongeren. Vrienden en leeftijdsgenoten (peers) hebben een steeds belangrijkere invloed op risico-

gedrag van jongeren. Zij kunnen directe invloed uitoefenen, zoals groepsdruk of sociale steun, maar 

ook indirect via de sociale norm. De sociale norm geeft aan wat jongeren denken dat hun leeftijdsge-

noten doen in het verkeer of wat zij denken dat anderen van hun gedrag verwachten in het verkeer. 

De focus van jongeren op hun leeftijdsgenoten betekent echter niet dat de invloed van ouders volledig 

vervalt. Ouders hebben door het uitspreken van verwachtingen en het maken van regels invloed op 

het gedrag van hun kinderen. Bovendien hebben zij een belangrijke voorbeeldrol, omdat kinderen het 

gedrag van hun ouders in het verkeer kopiëren.  

Tot slot is het belangrijk om rekening te houden met individuele verschillen tussen jongeren. Niet iedere jon-

gere is in dezelfde mate geneigd tot risicogedrag. Over het algemeen is bijvoorbeeld te zien dat jongens vaker 

risicogedrag vertonen dan meisjes, maar jongeren kunnen onderling sterk van elkaar verschillen. De persoon-

lijkheidskenmerken spanningsbehoefte en impulsiviteit zijn verklarende factoren voor risicogedrag.  
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3.5 Vormgeving van verkeerseducatie vanuit de theorie en praktijk 

In het volgende hoofdstuk wordt beschreven welke aanbevelingen er vanuit de theorie en praktijk worden ge-

daan voor de vormgeving van verkeerseducatie voor middelbare scholieren. De aanbevelingen vanuit de theo-

rie worden geïllustreerd met voorbeelden vanuit de praktijk. De resultaten geven een antwoord op de deel-

vraag: 

 Welke aanbevelingen worden er vanuit de theorie en praktijk gedaan voor de vormgeving van verkeers-

educatie voor middelbare scholieren?  

Effectiviteit is een lastige graadmeter voor verkeerseducatie 
Er zijn weinig studies die het effect van verkeerseducatie programma’s op verkeersveiligheid aantonen (Mes-

ken, 2011; SWOV, 2017a; Twisk, Vlakveld & Commandeur, 2007). Het is namelijk lastig om de reductieongeval-

len als uitkomstmaat te nemen voor studies naar het effect van verkeerseducatie, omdat er bij ongevallen tal 

van factoren een rol spelen. De effecten van verkeerseducatie kunnen daarom beter worden afgemeten aan 

gedragsmaten, door bijvoorbeeld te observeren hoeveel mensen door rood fietsen of door naar het gedrag te 

vragen middels vragenlijsten. Een effect op het ongevalsrisico is dus tot op heden niet aangetoond. Sommige 

studies tonen aan dat verkeerseducatie wel effect kan hebben op (zelfgerapporteerde) attitudes of gedrag 

(Twisk et al., 2007; Mesken, 2011; SWOV, 2017a). Echter zijn ook op deze manier studies die een effect aanto-

nen schaars. Dit is overigens niet uniek voor verkeerseducatie, literatuur over educatieprogramma's op verge-

lijkbare gebieden, zoals bijvoorbeeld educatie over gezond gedrag, laat zien dat ook daar het vinden van effect 

zeldzaam is (Dragutinovic & Twisk, 2006). 

Er zijn verschillende redenen aan te wijzen voor het uitblijven van effect binnen effectstudies. Waaronder een 

aantal zaken waar TeamAlert in haar effectstudies in de praktijk tegenaan loopt. Een voorbeeld hiervan is het 

uitblijven van effect vanwege een ‘plafondeffect’ (TeamAlert, 2018b). Dit houdt in dat de deelnemers in de 

voormeting voorafgaand aan de interventie al het veilige verkeersgedrag (zeggen te) vertonen, waardoor het 

gedrag niet verder positief veranderd kan worden door de interventie. Dit is niet alleen een veelvoorkomend 

probleem bij vragenlijststudies, waarbij je een risico loopt op sociaal wenselijke antwoorden, het plafondeffect 

wordt ook in observatiestudies gevonden (TeamAlert, 2018b). Het observeren van gedrag gebeurt vaak op één 

moment in de rit, daardoor is de kans klein dat precies op het moment van de observatie onveilig gedrag wordt 

vertoond. Bijkomend nadeel is dat je via deze methode ook niet weet of er eerder of verderop in de rit wel on-

veilig verkeersgedrag is vertoont. Een ander voorbeeld dat het uitblijven van effect verklaard is dat je in studies 

te maken kunt krijgen met storende variabelen. In eerdere studie van TeamAlert (2017) kwam bijvoorbeeld een 

negatief effect van de interventie op mobielgebruik naar voren: in de voormeting werd de telefoon minder ge-

bruikt op de fiets dan in de nameting. Het bleek echter te verklaren door een storende variabele: tijdens de 

voormeting regende het, wat kan verklaren dat de deelnemers minder vaak hun mobiel gebruikte, omdat zij 

geen spetters op het scherm wilden (TeamAlert, 2017). Het is belangrijk om te onderstrepen dat effectonder-

zoek in verhouding tot de resultaten die je verkrijgt veel tijd en middelen kosten. Dit kan ook verklaren waarom 

er maar weinig effectonderzoek gedaan wordt in het vakgebied.  

De kwaliteit van het programma als graadmeter 
Het is dus lastig is om puur naar effect van het verkeerseducatie op gedrag te kijken tijdens het bepalen welke 

programma’s een positieve uitwerking hebben op verkeersveiligheid. In de praktijk wordt er dus ook naar an-

dere aspecten van het programma gekeken om te bepalen of het programma ingezet kan worden om verkeers-

veiligheid te verbeteren. In de toolkit verkeerseducatie van het CROW wordt aan de hand van tien aspecten 

beoordeeld of een verkeerseducatie programma ingezet zou moeten worden om verkeersveiligheid te verbete-

ren. Deze tien aspecten komen overeen met de bevindingen vanuit de literatuur. In de literatuur komen name-

lijk een aantal kenmerken voor een goed educatieprogramma naar voren (SOWV, 2017a; CROW, 2015). Deze 

kenmerken worden in de volgende alinea’s beschreven aan de hand van de aanbevelingen voor de vormgeving 

van verkeerseducatie voor middelbare scholieren. De volgende alinea’s geven dan ook een antwoord op de 

vraag: Op welke manier zou verkeerseducatie volgens theorie en praktijk het beste vormgegeven kunnen wor-

den om verkeersveilig gedrag bij middelbare scholieren te stimuleren?  
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Verkeerseducatie moet zich richten op gedrag waarvan een duidelijke relatie met onveiligheid in het verkeer 
is aangetoond 
Wanneer het programma zich richt zich op gedrag waarvan een duidelijke relatie met onveiligheid is aange-

toond betekent het logischerwijs dat wanneer dit gedrag verandert in de gewenste richting, de veiligheid zal 

verbeteren (SOWV, 2017a, CROW, 2015). Het is daarom van belang om bij de opzet van een programma goed 

in kaart te brengen op welk verkeerveiligheidsprobleem het programma zich richt. In de praktijk is te zien dat 

sommige programma’s zich op één specifieke gedraging richten, zoals bijvoorbeeld het programma Show Your-

self van TeamAlert, dat zich puur richt op lichtvoering op de fiets. Andere programma’s richten zich juist op 

meerdere gedragingen, zoals het programma Kruispunt, waarin jongeren in debat gaan over verschillende 

thema’s, zoals mobielgebruik op de fiets of het fietsen in groepen.  

Het programma richt zich op de groep die het gedrag vertoont of mogelijk gaat vertonen  
Zoals eerder beschreven verandert de verkeerscontext van middelbare scholieren naarmate zij ouder worden. 

Zij gaan steeds vaker zelfstandig op pad, maken gebruik van nieuwe vervoersmiddelen en experimenteren va-

ker met risicogedrag (zoals alcohol en drugs). Hierdoor zijn voor een brugklasser andere verkeersveiligheids-

thema’s relevant dan voor een eindexamenleerling. Het is van belang verkeerseducatie aan te laten sluiten op 

de dagelijkse uitdagingen in het verkeer waar jongeren per levensfase mee te maken krijgen (Vissers, 2005). Op 

deze manier kunnen de jongeren het geleerde direct in de praktijk brengen. TeamAlert doet dit in de praktijk 

door verschillende interventies aan te bieden aan verschillende leeftijdsgroepen. Er wordt gewerkt aan de 

hand van een doorlopende leerlijn die aansluit op de verkeerscontext en het gedrag van jongeren van 12 jaar 

tot en met 24 jaar.  

TeamAlert hanteert daarnaast een verdeling in preventieve interventies en damage control interventies. Pre-

ventieve interventies richten zich op de doelgroep die het risicogedrag (nog) niet vertoont. Het doel van pre-

ventieve interventies is risicogedrag in de toekomst te voorkomen. Deze interventies vinden in de praktijk vaak 

plaats op scholen. Damage control-interventies richten zich op de doelgroep die het risicogedrag al wel ver-

toont. Het doel van damage control-interventies is om gedrag te veranderen in de positieve richting. Damage 

control-interventies vinden plaats op de plek waar het gedrag vertoond wordt. Een voorbeeld van een derge-

lijke interventie is Witte Waas, een voorlichtingsproject gericht op het voorkomen van rijden onder invloed van 

drugs. Witte Waas staat op feesten en festivals om jongeren te bereiken die drugs gebruiken en mogelijk onder 

invloed in de auto stappen.  

Het programma sluit aan bij de belevingswereld van middelbare scholieren 
Door middel van de doorlopende leerlijn sluit verkeerseducatie aan bij de verkeerscontext waarmee de jongere 

in de praktijk te maken heeft. Naast dat het onderwerp van het verkeerseducatie moet passen bij de levensfase 

van de jongeren moet het onderwerp en programma zelf ook aansluiten bij de belevingswereld van middelbare 

scholieren. Dit houdt in dat de doelgroep te interesseren is voor deelname aan het programma, dat zij het be-

lang van het programma in zien en dat het programma aansluit op de wensen en behoeften van de doelgroep 

(CROW, z.d). Om aan deze aanbeveling te voldoen is het van belang de doelgroep continu te betrekken in de 

ontwikkeling en evaluatie van interventies. In de praktijk voert TeamAlert procesevaluaties uit waarin wordt 

onderzocht of het onderwerp van een project belangrijk wordt gevonden door de doelgroep en of de vorm van 

het project aanspreekt. Over het algemeen is te zien dat jongeren het thema verkeersveiligheid een belangrijk 

thema vinden om met elkaar over in gesprek te gaan. Naast procesevaluaties worden ook user-experiences af-

genomen, dit is een korte vragenlijst waarin de jongeren hun mening mogen geven aan het project. Zij geven 

hierin bijvoorbeeld aan wat zij het leukst en het minst leuk vonden aan het project. Deze informatie wordt ge-

bruikt om de projecten beter aan te laten sluiten bij de wensen van de doelgroep.  

Het programma sluit aan bij de sociale omgeving van middelbare scholieren 
Jongeren maken hun keuzes voor gedrag niet alleen. Jongeren, meer dan andere leeftijdsgroepen, zijn gevoelig 

voor gedrag dat anderen laten zien. Ze worden continu geconfronteerd met gedrag van anderen en zijn daarin 

veelal nog zoekende in hun eigen houding en gedrag. Bij hun keuzes voor eigen gedrag worden zij daarom sterk 

beïnvloed door hun sociale omgeving: vrienden, familie, klasgenoten of bijvoorbeeld bekende vloggers. Het is 
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dus van belang dat er bij het creëren van interventies ook rekening gehouden wordt met de sociale omgeving 

van jongeren. 

Verschillende studies tonen aan dat het betrekken van ouders in preventie van risicogedrag bij jongeren een 

succesfactor is voor effectiviteit van de interventies (Jackson, Chenderson, Frank & Haw, 2012; Jackson, Ged-

des, Haw, & Frank, 2012; Petrie et al., 2007; Schrijvers & Schuit, 2010). Gelijktijdige voorlichting zorgt enerzijds 

voor bewustwording van zowel ouders als hun kinderen en kan ervoor zorgen dat ouders het gesprek aangaan 

met hun kinderen en dat er afspraken gemaakt worden. Voorbeelden van interventies waarbij ouders worden 

betrokken zijn, is het project V8N1, een samenwerking van TeamAlert en VVN, in het project oefenen de ou-

ders de school-thuisroute met hun kinderen. Een ander voorbeeld is het begeleid rijden in 2toDrive, waar 

veelal ouders de begeleiding vormen van de jongeren.  

Het programma richt zich met effectieve methoden op de achtergronden van het gedrag van de doelgroep 
Verkeerseducatie richt zich op het aanleren of veranderen van gedrag. Het is daarom van belang dat het pro-

gramma zich richt op de redenen waarom de groep het gedrag vertoont, de gedragsdeterminanten (CROW, z.d; 

Renes, 2011; Brug et al., 2017). In de gedragswetenschappelijke literatuur komen allerlei technieken naar voren 

die ingezet kunnen worden om gedrag te veranderen. Deze technieken zetten in op specifieke gedragsdetermi-

nanten. Belangrijke determinanten voor risicogedrag in het verkeer van jongeren zijn bijvoorbeeld: gebrek aan 

ervaring, lage risicoperceptie en impulscontrole en groepsnormen. In verkeerseducatie is het bovendien be-

langrijk dat het programma rekening houdt met automatisch gedrag en weerstand (CROW, 2015). Ook hier zijn 

specifieke gedragsveranderingstechnieken voor in te zetten. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk van 

TeamAlert worden een aantal van deze technieken toegelicht:  

Risicoperceptie verhogen en experimenteren in een veilige setting 

Experimenteren is als het ware ‘leren door te doen’. Jongeren kenmerken zich doordat ze vaker experimente-

ren dan kinderen of volwassenen. Jongeren leren daardoor ook wat de consequenties zijn van bepaald gedrag. 

Echter is het voor jongeren op het moment van de beslissing lastig een risico-inschatting mee te nemen in de 

keuze voor het wel of niet vertonen van bepaald risicogedrag. In de ideale situatie zou je een jongere dus willen 

laten leren van fout gedrag in een veilige omgeving, waarbij de consequenties van risicogedrag beperkt kunnen 

worden. SWOV (2013) stelt dat de meest effectieve verkeerseducatie een samenspel is tussen formele instruc-

tie en veelvuldige oefening in veilige omstandigheden. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een Virtual Re-

ality (VR) ervaring of een simulator, waarin jongeren de gevolgen van risicogedrag in het verkeer ondervinden. 

Dit gebeurt bijvoorbeeld in het project Show Yourself van TeamAlert, waar jongeren door een VR-bril ervaren 

hoe slecht zij zichtbaar zijn, wanneer zij zonder fietsverlichting fietsen. Er kan ook gedacht worden aan het op-

doen van ervaring onder risicobeperkende omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer jongeren begeleid rijden, 

zoals in 2toDrive. Het idee is dat jongeren leren van de consequenties van het risicogedrag (de risicoperceptie 

verhoogt) en dit hun zelfoverschatting vermindert. Met als doel dat zij deze ervaring in overweging nemen 

wanneer ze de volgende keer in een soortgelijke situatie bevinden. Tevens doen jongeren ervaringen op die 

hun vaardigheid in het verkeer ten goede komen.  

Trainen van gevaarherkenning 

Het overzien van en reageren op complexe verkeerssituaties, ook wel gevaarherkenning genoemd, is een vaar-

digheid die bij jongeren nog volop in ontwikkeling is. Desalniettemin worden jongeren naarmate zij ouder wor-

den steeds vaker blootgesteld aan complexe verkeersituaties (Vlakveld, 2011). Het is mogelijk om gevaarher-

kenning te trainen (Vlakveld, 2008). Aanbevolen wordt om gevaarherkenning in verkeerseducatie naar voren te 

laten komen. Dit kan bijvoorbeeld door het oefenen van het inschatten van en reageren op complexe verkeers-

situaties door middel van video- of fototraining. In de interventies Blikveld (voor beginnende bestuurders) en 

MISSIE 3014 (voor fietsende middelbare scholieren) krijgen jongeren verschillende video’s te zien, waarbij zij 

moeten voorspellen hoe deze af zouden kunnen lopen. De filmpjes simuleren een situatie waarin de jongeren 

zelf actief deelnemen in het verkeer. In ieder filmpje gaat voordat er een incident plaatsvindt het beeld op 

zwart. Aan de deelnemer wordt vervolgens gevraagd om de mogelijke gevaren in te schatten. De verkeerssitua-

tie bevat steeds twee elementen: in de filmpjes zitten aanwijzingen in de omgeving waar eventueel gevaar uit 

kan komen en er zijn verkeerdeelnemers waar de deelnemer rekening mee moet houden die niet goed 
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zichtbaar zijn. Na afloop krijgen de jongeren te zien wat voor inschattingen zij hadden moeten maken en wat er 

daadwerkelijk is gebeurd. Op deze manier trainen de jongeren de vaardigheid gevarenherkenning. 

Inzetten op groepsnormen 

Jongeren zijn uitermate gevoelig voor de normen die heersen binnen vriendengroepen en onder leeftijdsgeno-

ten. Dit kan resulteren in groepsdruk, waarbij sprake is van een negatieve invloed op het gedrag van jongeren 

(zie hieronder: weerbaar maken tegen groepsdruk). Maar groepsnormen kunnen ook ingezet worden om het 

gewenste gedrag te communiceren en de jongeren te laten zien dat anderen in hun omgeving het gewenste 

gedrag aanmoedigen en zelf ook uitvoeren. Deze sociale normen kunnen op verschillende manieren gecommu-

niceerd worden:  

 Een manier is door te communiceren dat anderen jongeren het gewenste gedrag uitvoeren of goed-

keuren, bijvoorbeeld: “75% van de jongeren vindt het goed dat het vasthouden van je telefoon op de 

fiets verboden is”. Het is hierbij van belang dat de meerderheid het gewenste gedrag uitvoert of goed-

keurt. Vaak gaat communicatie in op hoe vaak het ongewenste gedrag voorkomt, bijvoorbeeld “68% 

van de 18 tot 24-jarigen gebruikt hun telefoon tijdens het fietsen”. Door het communiceren van deze 

boodschap bereik je echter het tegengestelde effect, omdat je de ontvanger het idee geeft dat het dus 

normaal is om de telefoon te gebruiken tijdens het fietsen. In situaties waarbij een meerderheid van 

de mensen het ongewenste gedrag vertoont, is het aanbevolen om niet te benadrukken ‘wat anderen 

doen’ (descriptieve norm) maar te benadrukken ‘wat mensen zouden moeten doen’ (injunctieve 

norm) (Renes et al., 2011). Om normen extra kracht bij te zetten is het aan te raden om deze zoveel 

mogelijk op de doelgroep te betrekken. Mensen zijn geneigd het gedrag te volgen van mensen die ge-

lijk zijn aan hen. In het communiceren naar jongeren kan dus gebruik gemaakt worden van de term 

jongeren of nog specifiekere groepen, zoals jongeren uit een bepaalde stad/dorp. In het project Go 

MONO van TeamAlert wordt de sociale norm specifiek gemaakt door de naam van de locatie te com-

municeren, bijvoorbeeld “Stedelijk Lyceum Almere rijdt MONO. Jij toch ook?”; 

 Normen kunnen ook gecommuniceerd worden door de laten zien wat het gewenste gedrag is, zonder 

letterlijk te zeggen wat de norm is (Renes et al., 2011). In beelden is het daarom goed om het juiste 

gedrag te laten zien, waar mogelijk dat de meerderheid van de mensen het juiste gedrag uitvoert. De-

scriptieve normen die gecommuniceerd worden via beelden kunnen uiteraard ondersteund worden 

door tekst (Renes et al., 2011); 

 Door met jongeren in gesprek te gaan is het mogelijk de groepsnorm te beïnvloeden, bijvoorbeeld 

door de jongeren te vragen naar argumenten voor het gewenste gedrag of naar de gevaren van risico-

gedrag. Door jongeren deze argumenten hardop in groepsverband te laten uitspreken wordt de 

groepsnorm richting het gewenste gedrag positiever of richting het risicogedrag negatiever. De jonge-

ren kunnen elkaar tips geven hoe zij het gewenste gedrag vol gaan houden en met elkaar afspraken 

maken. Hierdoor krijgen de jongeren steun van elkaar in het bereiken van het gewenste gedrag. Team-

Alert gaat in haar projecten in verschillende groepsgroottes met jongeren in gesprek, zoals in het 

Kruispunt-debat over veilig fietsgedrag met meer dan honderd leerlingen of in kleinere vriendengroe-

pen tijdens het project BOBtival.  

Jongeren weerbaar maken tegen groepsdruk 

Zoals besproken kunnen jongeren te maken krijgen met groepsdruk, een negatieve invloed van hun leeftijdsge-

noten of vrienden op hun gedrag. Het vraagt moed en sociale vaardigheden van de jongere om groepsdruk te 

weerstaan. Vooral voor jonge adolescenten is het nog moeilijk weerbaar te zijn tegen groepsdruk (Onrust, 

2016). Al zien we ook dat groepsdruk een duidelijke rol speelt bij jonge bestuurders, die al ouder zijn dan 18 

jaar (Vlakveld, 2014). Het is daarom van belang dat jongeren leren hoe zij voor zichzelf kunnen opkomen, dus 

leren opkomen voor hun eigen wensen, grenzen en behoeften. Dit wordt ook wel ‘weerbaarheid’ genoemd. 

Ook weerbaarheid is te trainen bij jongeren (Van Ditzhuijzen, Mol, & Plaisier, 2011). Verschillende strategieën 

zoals bewegingsoefeningen, meditatie, persoonlijke evaluatie en feedback en groepsopdrachten kunnen inge-

zet worden om weerbaarheid onder jongeren te vergoten (Ditzhuijzen et al., 2011).  In het project Muurvast 

van TeamAlert leren jongeren voor zichzelf opkomen en hun grenzen aan te geven door hen o.a. een stevige 

houding aan te leren, zelf na te denken over situaties waarin zij te maken hebben met groepsdruk en hoe zij 

weerbaarheid kunnen toepassen in hun dagelijks leven en door ‘nee zeggen’ te oefenen in kleinere groepen.  
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Zelfcontrole trainen 

De onvoltooide hersenontwikkeling van jongeren zorgt voor grotere onvoorspelbaarheid en impulsiviteit in de 

adolescentie. Het afwegen van keuzes, reguleren van emoties en focussen op lange termijn doelen komt onder 

spanning te staan wanneer korte termijn beloningen in het verschiet liggen. Dit gebeurt vooral wanneer het 

een sociale beloning betreft. Het gaat hier om zelfcontrole en het weerstaan van verleidingen, dit blijkt een rol 

te spelen bij risicogedrag van jongeren op allerlei gebieden: criminaliteit, gezondheid en verkeer (Dusseldorp et 

al., 2014; Twisk & Stelling, 2014). Zelfcontrole is te trainen en dit blijkt een effectieve manier om middelenge-

bruik van jongeren terug te dringen (Onrust, 2016). Deze strategie heeft positieve effecten op zowel jongere als 

oudere adolescenten en op risicogroepen, zoals sensation seekers (Onrust, 2016). Ook in het verkeerdomein 

wordt het trainen van zelfcontrole toegepast om risicogedrag te verminderen. Om middelengebruik in het ver-

keer te voorkomen voert TeamAlert het educatieve project The Day After uit, waarbij jongeren leren over en 

getraind worden in het vertonen van zelfcontrole op een eigen gekozen doelstelling. Het wordt ook aanbevolen 

om het trainen van zelfcontrole vast onderdeel te laten zijn van de rijopleiding van beginnend bestuurders, zo-

als in het ‘Frontal Lobe Project’ in Nieuw Zeeland (Helman et al., 2017).  

Omgaan met reactance (weerstand) 

In sommige gedragsveranderingsinterventies komt het voor dat mensen weerstand hebben tegen verandering 

(Renes et al., 2011). Een vorm van weerstand is reactance; dit houdt in dat mensen zich verzetten tegen de ver-

andering, omdat ze zich beperkt voelen in hun vrijheid. Bij jongeren is de kans op reactance groot (CROW, 

2015; Vissers, 2005). Jongeren hebben de neiging om zich te verzetten tegen autoriteiten. Verkeerslessen 

waarbij iemand voor de klas komt vertellen hoe jongeren zich moeten gedragen, kunnen dan ook rekenen op 

weerstand (CROW, 2015). Een aantal technieken kunnen ingezet worden om weerstand te voorkomen of te 

verhelpen. In de praktijk let TeamAlert er bijvoorbeeld op dat zij geen ‘wijzend vingertje’ gebruiken richting de 

jongeren in hun verkeerseducatie. TeamAlert maakt gebruik van peer-to-peer educatie. Peers zijn mensen die 

op jou lijken. Peer-educatie gaat uit van het similarity- en likingprincipe: je vindt mensen sympathiek die op jou 

lijken. Tegelijkertijd neem je sneller iets aan van mensen die je sympathiek vindt (Cialdini, 2008). Op deze ma-

nier wordt de weerstand richting de boodschapper verminderd. Daarbij maakt TeamAlert in haar projecten ge-

bruik van de techniek self-persuasion, waarbij de jongeren zichzelf overtuigen van het gewenste gedrag. Door 

jongeren zelf argumenten te laten bedenken waarom zij zich verkeersveilig zouden moeten gedragen in het 

verkeer hebben zij minder weerstand tegen de boodschap. Een andere manier om reactance te voorkomen is 

door keuzevrijheid te bieden. In het project Your Message laat TeamAlert jongeren bijvoorbeeld uit een aantal 

verkeersveiligheid gerelateerde thema’s kiezen waarvoor ze zich gedurende het project gaan inzetten.  

Een laatste manier om weerstand bij de doelgroep te verminderen en betrokkenheid te verhogen is het inzet-

ten van een fun-factor: door verkeerseducatieprogramma’s leuk te maken. Dit wordt ook wel gamification ge-

noemd: het inzetten van spelprincipes in een andere context dan een spel zelf (Wood & Reiners, 2015). In de 

praktijk zet TeamAlert bijvoorbeeld het competitie-element in tijdens educatieprogramma’s zoals Kruispunt en 

The Battle, waarin klassen in verschillende teams tegen elkaar strijden. Zij kunnen bijvoorbeeld punten verdie-

nen door te debatteren of door goede antwoorden op quizvragen gericht op verkeersveiligheid. Ook maakt 

TeamAlert gebruik van narratieve transportatie. Dit houdt in dat de jongeren cognitief en emotioneel zo be-

trokken raken bij een verhaal, waardoor de omgeving een mindere rol speelt en dus geen afleiding kan bieden 

(Russell et al., 2018). Bovendien zorgt het ervoor dat de jongeren beginnen mee te leven met de hoofdperso-

nen. Het zorgt ervoor dat zij de emoties van de hoofdpersonen zelf voelen. Deze techniek zorgt ervoor dat jon-

geren open staan voor gedragsverandering. Kritisch denken en weerstand wordt naar de achtergrond verdron-

gen, omdat de jongeren zichzelf verliezen in het verhaal. Narratieve transportatie wordt bijvoorbeeld toegepast 

in het project MISSIE 3014, waarbij jongeren een reis door de tijd maken en middels het maken van keuzes het 

verhaal zelf vormgeven. Ook in de educatieve escaperooms die TeamAlert uitvoert worden jongeren betrokken 

in het verhaal, waarbij ze binnen een bepaald tijdslimiet opdrachten uit moeten voeren om uit een (online) 

ruimte te ontsnappen.  
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Het programma wordt continue geëvalueerd en doorontwikkeld 
Om de kwaliteit van verkeerseducatieprogramma’s te borgen kan de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) worden 

toegepast. Middels de PDCA-cyclus zit kwaliteit verankerd in het proces, het biedt structureel kwaliteitsma-

nagement (Mesken, 2011). In de Plan-fase wordt de inhoud van het educatieprogramma ontwikkeld: het ge-

dragsdoel en de leerdoelen van het programma worden bepaald. In de Do-fase wordt het programma daad-

werkelijk uitgevoerd. In deze fase wordt de praktische uitvoering van het programma duidelijk. In de Check-

fase wordt de effectiviteit van het programma in relatie tot de leerdoelen onderzocht en wordt bekeken of het 

programma uitgevoerd wordt zoals beoogd, en wordt naar het proces en de waardering gekeken. TeamAlert 

doet in deze fase effectmetingen, procesevaluaties en user-experience onderzoek. In de Act-fase wordt beke-

ken wat kan worden geleerd uit de Check-fase. In de praktijk besteed TeamAlert ieder jaar in januari aandacht 

aan de doorontwikkeling van haar projecten. Deze aanbevelingen uit de onderzoeken in de Check-fase worden 

doorgevoerd in de doorontwikkeling van de projecten. De cyclus start dan weer opnieuw.  

Conclusie deelvraag 5: Op welke manier zou verkeerseducatie volgens theorie en praktijk het beste vormge-
geven kunnen worden om verkeersveilig gedrag bij middelbare scholieren te stimuleren?  
Het is lastig is om puur naar effect van het verkeerseducatie op gedrag te kijken tijdens het bepalen welke pro-

gramma’s een positieve uitwerking hebben op verkeersveiligheid. Daarom is het van belang om ook naar an-

dere aspecten van het programma te kijken om te bepalen of het programma ingezet kan worden om verkeers-

veiligheid te verbeteren. In de literatuur komen een aantal kenmerken voor een goed educatieprogramma naar 

voren:  

 Verkeerseducatie moet zich richten op gedrag waarvan een duidelijke relatie met onveiligheid in het 

verkeer is aangetoond; 

 Het programma richt zich op de groep die het gedrag vertoont of mogelijk gaat vertonen; 

 Het programma sluit aan bij de belevingswereld van middelbare scholieren; 

 Het programma sluit aan bij de sociale omgeving van middelbare scholieren; 

 Het programma richt zich met effectieve methoden op de achtergronden van het gedrag van de doel-

groep; 

 Het programma wordt continue geëvalueerd en doorontwikkeld. 

 

  



 

32 
 

 

4. Conclusies en vervolgonderzoek 

In dit hoofdstuk wordt een korte conclusie gegeven die antwoord geeft op de hoofdvraag van het onderzoek:  

op welke manier kan verkeerseducatie in het voortgezet onderwijs het beste worden vormgegeven om ver-

keersveilig gedrag bij middelbare scholieren te stimuleren? Daarna wordt een omschrijving gegeven van de ver-

volgstappen in het onderzoek.  

Op welke manier kan verkeerseducatie in het voortgezet onderwijs het beste worden vormgegeven om ver-
keersveilig gedrag bij middelbare scholieren te stimuleren? 
Verkeerseducatie kan op veel verschillende wijzen worden vormgegeven. In de literatuur komen een aantal 

kenmerken voor een goed educatieprogramma naar voren waarmee rekening gehouden moet worden in de 

opzet van verkeerseducatieprogramma’s: 

 Het programma richt zich op gedrag waarvan een duidelijke relatie met onveiligheid in het verkeer is 

aangetoond. 

 Het programma richt zich op de groep die het gedrag vertoont of mogelijk gaat vertonen. 

 Het programma sluit aan bij de belevingswereld van middelbare scholieren. 

 Het programma sluit aan bij de sociale omgeving van middelbare scholieren. 

 Het programma richt zich met effectieve methoden op de achtergronden van het gedrag van de doel-

groep. 

 Het programma wordt continue geëvalueerd en doorontwikkeld. 

Om aan bovenstaande aspecten te voldoen, is het nodig om bij de opzet van een programma duidelijk te on-

derbouwen op welke doelgedragingen en doelgroep het programma inzet. Daarbij is het van belang dat er een 

analyse wordt gemaakt van de factoren die het risicogedrag bepalen. Op deze manier kan het programma dus-

danig ingericht worden dat het middels bewezen gedragsveranderingstechnieken inzet op het veranderen van 

gedrag van de doelgroep via de gedragsdeterminanten die uit de analyse naar voren komen. Voor verkeersedu-

catie gericht op gedrag van middelbare scholieren betekent dit dat er ingezet moet worden op ervaring opdoen 

en vaardigheden trainen in een veilige setting, het verhogen van risicoperceptie en zelfcontrole en het weer-

baar maken tegen groepsdruk. Ook moet er rekening gehouden worden met weerstand van de doelgroep. Ver-

schillende gedragsveranderingstechnieken en methoden kunnen ingezet worden om deze doelen te bereiken, 

zoals ervaringselementen, peer-to-peer educatie, self-persuasion en gamification.  

Naast een grondige aanpak gericht op gedragsverandering is het belangrijk dat de methode en werkvormen 

binnen verkeerseducatieprogramma’s aansluiten bij de doelgroep. Voor verkeerseducatie voor middelbare 

scholieren betekent dit dat het programma aansluit bij de verkeerscontext waarin zij zich op het moment be-

vinden. Dit kan bereikt worden door het aansluiten bij permanente verkeerseducatie waar middels een doorlo-

pende leerlijn leerdoelen per leeftijdsgroep zijn opgesteld. Daarnaast is het van belang dat middelbare scholie-

ren zelf betrokken worden in de vormgeving van verkeerseducatie, bijvoorbeeld door middel van procesevalua-

ties of co-creaties. Op deze manier kunnen zij zelf aangeven wat zij van het thema vinden, wat ze van pro-

gramma’s vinden en hoe deze programma’s beter aan kunnen sluiten bij hun behoeften. Vanwege het feit dat 

jongeren gevoelig zijn voor de invloed uit de sociale omgeving is het van belang ook ouders, peers en andere 

rolmodellen te betrekken bij verkeerseducatieprogramma’s. Tot slot is het nodig dat verkeerseducatiepro-

gramma’s continu geëvalueerd en doorontwikkeld worden. Hiertoe kan de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) 

worden toegepast om de kwaliteit van verkeerseducatieprogramma’s te borgen.  
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De volgende stappen in het onderzoeksproject 
In het onderzoeksproject worden op drie verschillende manieren inzichten over de behoefte en ideeën van jon-

geren rondom verkeerseducatie verzameld. Dit document bevat de eerste fase van dit onderdeel: deskre-

search. De volgende fase van het onderzoeksproject is het houden van focusgroepen met jongeren. In het fo-

cusgroeponderzoek wordt het perspectief van middelbare scholieren op verkeerseducatie achterhaald, dus hoe 

zij het zelf zouden inrichten. In het onderzoek wordt hiertoe in kaart gebracht hoe je verkeerseducatie kunt in-

richten, zodat het een doorlopende leerlijn wordt en terugkerend is (dus wie geeft het, wanneer, hoe vaak, 

etc.). Daarnaast wordt er onderzocht wat er volgens jongeren nodig is om te zorgen dat verkeerseducatie leuk 

en relevant is voor de verschillende leerjaren en dit ook blijft (dus welke werkvormen vinden zij leuk en welke 

onderwerpen zijn interessant en relevant).  
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