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Aanleiding 

Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is er behoefte om meer inzicht te krijgen in de 

verkeersveiligheid van middelbare scholieren en hoe dit kan worden bevorderd. Het hoofddoel: alle 

middelbare scholieren veilig onderweg. Deze behoefte is ontstaan naar aanleiding de vraag of 

verkeersveiligheid op het voortgezet onderwijs voldoende aan bod komt en waar en op welke manier er meer 

ondersteuning nodig is. Als startpunt heeft TeamAlert in opdracht van IenW een brainstorm georganiseerd met 

VVN, OCW, VO-Raad, IenW, docenten en een student aan de lerarenopleiding. Gezamenlijk is een eerste 

verkenning gemaakt over hoe het voortgezet onderwijs kan bijdragen aan de verkeersveiligheid van 

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

naast ideeën over verkeersveiligheid binnen het voortgezet onderwijs, ook aanbevelingen op voor onderzoek 

naar het perspectief van jongeren en afnemers op verkeerseducatie. TeamAlert is aan de hand van deze 

aanbevelingen een grootschalig onderzoek gestart naar aandacht voor verkeersveiligheid voor middelbare 

scholieren. De volgende aanbevelingen uit de brainstorm zijn hierin meegenomen: 

Aanbevelingen onderzoek perspectief middelbare scholieren:  

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

doelgroep zelf invulling geven aan een structureel aanbod op verkeersveiligheid?  

 Zet de ervaring van de jongere centraal en sluit aan op hun belevingswereld;  

 Onderzoek de mogelijkheden om een serious game in te zetten voor het structureel aanbieden van 

verkeersveiligheid. 

Aanbevelingen onderzoek perspectief afnemers: 

 Onderzoek in hoeverre de behoefte aan meer aandacht voor verkeersveiligheid wordt gedragen 

binnen het onderwijsveld; 

 Onderzoek de rol van de docent en de inzet van een school binnen het thema verkeersveiligheid; 

 Onderzoek hoe ervoor gezorgd kan worden dat verkeersveiligheid binnen een middelbare school door 

de organisatie gedragen wordt: wanneer is het thema urgent genoeg om op te nemen binnen het 

lesaanbod? 

Processtappen 
Het onderzoek was gericht op het achterhalen hoe er invulling kan worden gegeven aan verkeersveiligheid 

voor middelbare scholieren, waarbij het perspectief van scholieren en scholen (docenten en bestuurders) is 

onderzocht. In het onderzoek zijn drie stappen doorlopen, waarvan elke stap uit verschillende onderzoeken 

bestond: 

 

Het onderzoek is gestart met een literatuuronderzoek. Hiermee is vastgesteld wat volgens experts de beste 

manier is om aandacht voor verkeersveiligheid te hebben onder middelbare scholieren. Vervolgens is met 



 

Onderzoek verkeerseducatie – Stichting TeamAlert                 6 

 
 

focusgroepen en een vragenlijst vastgesteld hoe middelbare scholieren zélf aankijken tegen aandacht voor 

verkeersveiligheid en hoe dit volgens hen vormgegeven kan worden. Tot slot is middels interviews en een 

vragenlijst het perspectief van docenten en schoolbestuurders op verkeerseducatie opgehaald. De 

verschillende stappen en bijbehorende onderzoeksfases zijn afgerond, waarvan vijf onderzoeksrapporten zijn 

opgeleverd: 

 Deskresearch; 

 Kwalitatieve toetsing perspectief scholieren (focusgroepen); 

 Kwantitatieve toetsing perspectief afnemers (vragenlijst); 

 Kwalitatieve toetsing afnemers (interviews); 

 Kwantitatieve toetsing afnemers (vragenlijst). 

Definitie verkeerseducatie 
In het onderzoek verstaan we onder de term verkeerseducatie elke vorm van aandacht voor verkeersveiligheid 

in het voortgezet onderwijs, met als doel het stimuleren 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 deelnemen aan het verkeer is hier een belangrijk 

onderdeel van. Deze definitie is gebaseerd op de definitie die wordt gehanteerd door SWOV (2017) en is 

ontleend aan de definitie van Senserrick et al. (2009). Het is van belang te benadrukken dat het dus gaat om 

een bredere vorm van aandacht voor verkeersveiligheid dan enkel onderwijs. Met verkeerseducatie wordt in 

dit onderzoek dus niet enkel lessen of schoolprojecten bedoeld, maar ook zaken zoals campagnes en 

promotiemateriaal of ouderbetrokkenheid. 

Leeswijzer 
Dit document bevat de samenvattingen van de vijf afzonderlijke onderzoeken. De resultaten van de 

verschillende stappen in het onderzoek zijn naast elkaar gelegd en in het laatste hoofdstuk van dit document 

zijn overkoepelende, praktische aanbevelingen gedaan. Tot slot is in de bijlage een gespreksverslag te vinden 

met het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) waarin de onderzoeksbevindingen vanuit het onderzoek 

naar het perspectief van scholieren zijn voorgelegd aan een scholier en bestuurslid van het LAKS. 
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Samenvatting deskresearch 

Het onderzoek naar verkeerseducatie voor middelbare scholieren is gestart met een deskresearch. Een 
deskresearch is van belang om het perspectief van de jongeren en scholen op verkeerseducatie in de juiste 
context te kunnen plaatsen. Het is namelijk voor jongeren, docenten en schoolbestuurders lastig om te 
beoordelen welke inhoud en vormen van verkeerseducatie het meest effectief voor hen zijn. Met de 
deskresearch is het volgende in kaart gebracht over verkeerseducatie voor middelbare scholieren: 

 Noodzaak verkeerseducatie;  

 Relevante vervoersmiddelen; 

 Verklarende factoren voor onveilig verkeersgedrag;  

 Kenmerken van een effectieve verkeerseducatie.  

Hieronder worden de belangrijkste bevindingen besproken.  

Noodzaak verkeerseducatie 
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). 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). Om deze aantallen te verminderen is aandacht voor 
verkeersveiligheid op het voortgezet onderwijs noodzakelijk. Verkeerseducatie is nodig om middelbare 
scholieren de kennis, overtuigingen of vaardigheden aan te leren die nodig zijn voor veilige verkeersdeelname 
(SWOV, 2013; SWOV, 2017). Verkeerseducatie alleen is niet genoeg; het is onderdeel van een breder pakket 
aan maatregelen om risico’s te verkleinen (Doumen et al., 2010). 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. 

Relevante vervoersmiddelen  
Met name de fiets en de auto zijn populair onder jongeren (GoudappelCoffeng & Youngworks, 2015; CBS, 2020; 
CBS, 2021c). Bovendien is het risico op ongevallen groot voor jonge fietsers en automobilisten, vergeleken met 
andere leeftijdsgroepen (VeiligheidNL, 2017; SWOV, 2016). De scooter is onder jongeren minder populair dan 
de fiets of auto (GoudappelCoffeng & Youngworks, 2015; CBS, 2021d). Desondanks is het van belang om ook 
aandacht te besteden aan veilige verkeersdeelname op scooters, omdat het ongevalsrisico onder scooterrijders 
het hoogst is (VeiligheidNL, 2020). 

Welke factoren verklaren het risico van middelbare scholieren in het verkeer? 

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 en anderzijds komen jongeren soms onbedoeld in 

gevaarlijke situaties. Dit risicogedrag is te verklaren aan de hand van drie determinanten: onervarenheid, 

hersenontwikkeling en de sociale omgeving (Twisk, & Stelling, 2014). 

Onervarenheid in het verkeer leidt er toe dat jongeren vaker onjuist reageren op gevaarlijke verkeerssituaties, 
omdat zij de situatie niet goed kunnen overzien (Twisk & Stelling, 2014; Vlakveld, 2014). Tegelijkertijd zijn de 
hersenen van jongeren nog volop in ontwikkeling waardoor het voor hen moeilijk is om risico’s in te schatten 
en om verleidingen te weerstaan (Crone, 2018). Tot slot reageert het brein van jongeren sterker op sociale 
acceptatie of -uitsluiting wat hen gevoeliger maakt voor invloeden vanuit de sociale omgeving, zoals 
groepsdruk (Crone, 2018; Vlakveld, 2014).  

Op welke manier moet verkeereducatie worden vormgegeven om effectief te zijn?  
Verkeerseducatie kan op veel verschillende wijzen worden vormgegeven. Kenmerken van een goed 
educatieprogramma zijn volgens de literatuur (SWOV, 2017): 

 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; 
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 Het programma richt zich met effectieve methoden op de achtergronden van het gedrag van de 
doelgroep; 

 Het programma sluit aan bij de belevingswereld en sociale omgeving van middelbare scholieren; 
 Het programma wordt continu geëvalueerd en doorontwikkeld. 

Om aan bovenstaande aspecten te voldoen, is het nodig om bij de opzet van een programma duidelijk te 
onderbouwen op basis van literatuur en ongevallencijfers op welke doelgedragingen en doelgroep het 
programma inzet. Ook is het van belang dat er een analyse wordt gemaakt van de factoren die het risicogedrag 
bepalen. Dit gebeurt door een combinatie van het verkennen van de literatuur en door het ophalen van 
inzichten bij de doelgroep zelf. Vanuit de literatuur is bekend dat jongeren gevoelig zijn voor groepsdruk 
(Crone, 2018), tegelijkertijd komt er tijdens focusgroepen naar voren dat jongeren dit vaak zelf niet inzien. Een 
combinatie van theorie en verkregen kennis vanuit de doelgroep is van belang voor het bepalen van 
gedragsdeterminanten waarop verkeerseducatie ingezet kan worden.  

Het programma dient dusdanig ingericht te worden dat het middels bewezen gedragsveranderingstechnieken 
inzet op het veranderen van gedrag van de doelgroep (SWOV, 2017). Voor verkeerseducatie 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 weerbaar maken tegen 
groepsdruk (SWOV, 2013; SWOV, 2017; Twisk & Stelling, 2014; Vlakveld, 2008; Vlakveld, 2011). Ook moet er 
rekening worden gehouden met weerstand van de doelgroep (CROW, 2015). Methoden die effectief zijn voor 
het verminderen van weerstand bij jongeren zijn bijvoorbeeld self-persuasion en gamification (Festinger, 1962; 
TeamAlert, 2017; Wood & Reiners, 2015). Self-persuasion is een techniek waarbij jongeren zichzelf overtuigen 
van het gewenste gedrag door hen te stimuleren om zelf met argumenten te komen voor veilig verkeersgedrag 
(TeamAlert, 2017). Gamification is het inzetten van een ‘fun-factor’, het inzetten van spelprincipes in een 
andere context dan een spel zelf (Wood & Reiners, 2015). Door verkeerseducatie leuk te maken verminderd de 
weerstand van jongeren om met het onderwerp aan de slag te gaan. Ook hiervoor geldt dat theorie 
gecombineerd moet worden met het vergaren van kennis vanuit de doelgroep.  

Om verder aan te sluiten bij de belevingswereld van de jongeren is het van belang dat verkeerseducatie 
aansluit bij de uitdagingen waarmee jongeren op verschillende leeftijden mee te maken krijgen (Vissers et al., 
2005). Vissers et al (2005) pleit voor permanente verkeereducatie. Door middel van permanente 
verkeerseducatie krijgen jongeren herhaaldelijk verkeerseducatie, die gericht is op de verkeerscontext waar zij 
op dat moment mee te maken hebben. De aandacht voor verkeersveiligheid in het leven van de jongeren is 
dan een vast gegeven, het thema waar het zich op focus beweegt mee met de levensfase van de jongeren. Om 
te achterhalen met welke uitdagingen, en op welk moment, jongeren te maken krijgen, is het noodzakelijk om 
in gesprek te gaan met de doelgroep zelf. Vanwege het feit dat jongeren gevoelig zijn voor de invloed uit de 
sociale omgeving is het goed om ook ouders, peers en andere rolmodellen te betrekken bij 
verkeerseducatieprogramma’s. Ook hier is het belangrijk om met de doelgroep in gesprek te gaan over de 
manier waarop de sociale omgeving ingezet kan worden.  

Tot slot is het nodig dat verkeerseducatieprogramma’s continu geëvalueerd en doorontwikkeld worden. 
Hiertoe wordt vaak de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) toegepast om de kwaliteit van 
verkeerseducatieprogramma’s te borgen (Mesken, 2011).  
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Samenvatting kwalitatieve toetsing perspectief scholieren 

In de tweede stap van het onderzoek zijn de bevindingen uit de deskresearch kwalitatief onderzocht onder 

middelbare scholieren. Het doel van dit kwalitatieve onderzoek was om in gesprek met middelbare scholieren 

te achterhalen hoe verkeerseducatie volgens hen het best vormgegeven kan worden. De deskresearch liet zien 

dat het van belang is verkeerseducatie aan te laten sluiten op de belevingswereld van scholieren en hun 

huidige verkeerscontext. Om deze reden focust het kwalitatieve onderzoek zich op de beleving van 

verkeerseducatie van scholieren. De bevindingen uit de deskresearch zorgden ervoor dat de perspectief van 

jongeren op verkeerseducatie in de juiste context geplaatst konden worden. Het is namelijk voor jongeren 

lastig om te kunnen beoordelen welke inhoud en vormen van verkeerseducatie het meest effectief zijn.  

Er is hierbij gekozen om met groepen middelbare scholieren in gesprek te gaan, waarin alle niveaus en 

leerjaren vertegenwoordigd zijn. Deze keuze is gemaakt, omdat dit inzicht geeft in hoe de relevantie van 

verschillende thema’s verandert door de leerjaren heen. Daarnaast zijn groepsgesprekken een geschikte 

methode om inzicht te krijgen in meer onbewuste processen, zoals groepsdruk.  

Opzet 

Het onderzoek bestond uit twee focusgroepen waarin veertien middelbare scholieren met elkaar in gesprek 

zijn gegaan over verkeerseducatie. Hierbij is hun mening uitgevraagd over hoe zij hier het liefst mee in 

aanraking komen, op welke manier dit vormgegeven kan worden en welke belemmeringen zij zien bij het in 

praktijk brengen van hun opgedane kennis.  

Inhoud en vorm 

Bij het vormgeven van verkeerseducatie zien de geïnterviewden scholieren volop mogelijkheden wat betreft 

geschikte docenten, momenten en werkvormen. Om verkeerseducatie effectief, aansprekend en leerzaam te 

maken, stellen scholieren een aantal voorwaarden voor de inhoud en vorm van een 

verkeerseducatieprogramma:   

 Verkeerseducatie moet inhoudelijk gericht zijn op het vergroten van kennis over verkeersregels en 

verkeersborden, voorbereiding op rijbewijs, respectvolle omgang met andere weggebruikers en 

thema’s zoals afleiding of alcohol- en drugsgebruik;  

 De onderwerpen moeten aansluiten op wat er onder de scholieren speelt of gaat spelen;  

 Verkeerseducatie moet minstens één keer per jaar terugkomen; 

 Lessen moeten worden gegeven door docenten met vakkennis, ervaringsverhalen of aansprekende 

manier van vertellen; 

 In de lessen moet de nadruk liggen op praktijkles en interactie; 

 Er moet een goede balans zijn tussen ‘serieus’ en spelvorm; 

 Lessen moeten vrijblijvend aanvoelen. 

Vanuit de literatuur is het bekend dat in de ontwikkeling en uitvoer van verkeerseducatieprogramma’s 

rekening moet worden gehouden met de weerstand van jongeren. Wanneer dit onvoldoende gebeurt, is de 

kans groot dat verkeerseducatie slechts leidt tot het (tijdelijk) vergroten van kennis en niet tot het beoogde 

veilige verkeersgedrag. Het is daarom voor de effectiviteit van verkeerseducatie belangrijk om in te spelen op 

de belemmeringen die door scholieren worden gezien bij het in praktijk brengen van kennis en vaardigheden. 

In de focusgroepen werden de volgende belemmeringen genoemd: 

 Een verkeerd voorbeeld gegeven door ouders en omgeving; 

 Vergeten kennis en moeite met aanpassen van gevaarlijk gewoontegedrag; 

 Verlies van motivatie en gemakzucht. 

Relevantie en frequentie 

Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat scholieren behoefte hebben aan frequent leren over 

verkeersveiligheid op de middelbare school en openstaan voor verkeerseducatie als terugkerend onderdeel 

binnen het onderwijs. De respondenten vinden om verschillende redenen verkeerseducatie een belangrijk 

thema om over te leren, zoals het niet kennen van bepaalde verkeersregels en -borden het ervaren van een 
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gebrek aan motivatie om zelfstandig te leren over verkeersveiligheid. Daarnaast vinden de respondenten het 

een belangrijk onderwerp, omdat zij gevaarlijke verkeerssituaties meemaken en zien. 

Kortom, scholieren staan ervoor open om te leren over verkeersveiligheid. Zij vinden het een belangrijk 

onderwerp en willen hier minstens één keer per jaar over leren. Daarnaast zien scholieren hier volop kansen 

voor, mits de lessen qua inhoud en vorm aanspreken en aansluiten op hun leefwereld. Daarbij is het voor de 

effectiviteit van verkeerseducatie belangrijk om in te spelen op de belemmeringen die door scholieren worden 

gezien bij het in praktijk brengen van kennis en vaardigheden. In een kwantitatieve toetsing zijn de gevonden 

resultaten voorgelegd aan een grotere groep jongeren.  
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Samenvatting kwantitatieve toetsing perspectief scholieren 

In dit onderdeel van het onderzoek zijn de gevonden resultaten uit de focusgroepen onder een grotere groep 

scholieren getoetst. Door de resultaten uit de eerdere onderzoeksfases aan een grotere groep jongeren voor te 

leggen, kan achterhaald worden of de gevonden resultaten voor alle middelbare scholieren gelden.  

Opzet 
Middels een vragenlijst is achterhaald hoe belangrijk scholieren verkeersveiligheid vinden, welke behoeftes ze 

hebben als het gaat om aandacht voor het verkeer op school en hoe ze verkeerseducatie zouden inrichten als 

het gaat om vorm en inhoud. De vragenlijst werd in totaal door 325 scholieren ingevuld. De respondenten 

zaten in leerjaar 1 tot en met 6, verspreid over de verschillende leerrichtingen. De gemiddelde leeftijd was 14,5 

jaar waarbij 94% van de respondenten tussen de 12 tot en met 17 jaar oud was. Met enkele uitschieters 

meegenomen lag de totale leeftijd range van 11 tot en met 26 jaar. Van de respondenten was 32% man, 64% 

vrouw, de overige 4% gaf aan niet in een hokje te passen.  

Verkeersveiligheid is belangrijk 
Het algemene thema verkeersveiligheid wordt door jongeren als een redelijk belangrijk thema gezien. 

Opvallend hierbij is dat jongeren aandacht voor het verkeer op school al wat minder belangrijk vonden en het 

nog concretere ‘lessen op de middelbare school’ nog minder belangrijk. Scholieren vinden het thema dus 

belangrijk om ongelukken te voorkomen, maar hoe concreter het gemaakt wordt en hoe meer het actie vereist 

van de doelgroep, hoe minder belangrijk ze het lijken te vinden. 

Behoefte aan verkeerseducatie 
Het feit dat jongeren verkeersveiligheid belangrijk vinden, was ook terug te zien in het resultaat dat veel 

scholieren vinden dat elke school verkeerseducatie aan zou moeten bieden. Scholieren geven aan dit een 

aantal keer per jaar te willen. Uit de deskresearch bleek al dat het belangrijk is om in te spelen op voor de 

doelgroep relevante situaties (Vissers et al., 2005; SWOV, 2017). Uit de vragenlijst kwamen hier een aantal 

concrete voorbeelden van naar voren. Zo werden de start van een nieuw schooljaar en dan met name de start 

van de brugklas genoemd. De winter, met bijbehorende donkere periode en eventuele gladheid, wordt ook 

door scholieren genoemd als een geschikt moment om aandacht aan het verkeer te schenken. Tot slot wordt 

de periode waarin scholieren starten met rijlessen (scooter en auto) aangemerkt als mogelijk moment om bij 

aan te haken.  

Inhoud 
De thema’s alcohol en drugs in het verkeer wordt als belangrijkste thema’s binnen verkeersveiligheid gezien. 

Ook de thema’s afleiding en verkeersregels en -borden kwamen naar voren als belangrijk thema’s om aandacht 

aan te schenken. Opvallend was met name het feit dat geen enkel thema binnen verkeersveiligheid als 

onbelangrijk gezien wordt. Dit sluit aan bij het resultaat dat jongeren verkeersveiligheid een belangrijk thema 

vinden.  

Vorm 
Op dit moment lijkt verkeerseducatie een saai imago te hebben, zo bleek uit de focusgroepen. Ook uit de 

kwantitatieve  toetsing kwam dit terug. Voor scholieren bleek het namelijk het belangrijkste dat 

verkeerseducatie op een aansprekende en niet saaie manier wordt aangeboden. Volgens de scholieren zou een 

aansprekende vorm en inhoud beter beklijven en daardoor dus effectiever zijn. Ook is het voor de scholieren 

belangrijk dat het een praktische les is, zodat ze echt leren wat te doen in het verkeer. Gastdocenten en 

experts worden aangemerkt als geschikte docenten. Scholieren geven aan dat ze het liefst leren over de risico’s 

en mogelijke gevolgen van deze risico’s in het verkeer. Veel scholieren geven dan ook aan dat ze graag verhalen 

van verkeersslachtoffers horen.  
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Samenvatting kwalitatieve toetsing perspectief scholen 

Na het in kaart brengen van de kijk van scholieren op verkeerseducatie is er een onderzoek gestart naar het 

perspectief van afnemers van verkeerseducatie (docenten en schoolbestuurders). Hiertoe is allereerst een 

kwalitatieve toetsing gedaan. In gesprek met docenten en schoolbestuurders is achterhaald hoe middelbare 

scholen aandacht kunnen geven aan verkeersveiligheid en in welke vorm dit het beste kan.  

Opzet 
De kwalitatieve toetsing bestond uit elf diepte-interviews met schoolbestuurders en docenten van het 

voortgezet onderwijs. Tijdens de interviews is verkend welke kijk het onderwijsveld (docenten en 

schoolbesturen) heeft op aandacht voor verkeersveiligheid binnen het voortgezet onderwijs, en op welke 

manier dit volgens hen ingevuld kan worden. In het onderzoek zijn zowel scholen meegenomen die actief bezig 

zijn met het thema verkeersveiligheid als scholen die zich minder of niet bezighouden met het onderwerp. 

Daarnaast is het goed om te benoemen dat er uitsluitend gesproken is met docenten van vakken die 

raakvlakken hebben met verkeersveiligheid.  

Huidige situatie 
Uit de interviews kwam naar voren dat de gesproken scholen zich overwegend bezighouden met 

verkeerseducatie via afgebakende projecten die worden uitgevoerd door externe partijen. De 

verkeersprojecten worden voornamelijk in de onderbouw uitgevoerd. Naast afgebakende projecten besteden 

scholen ook op eigen initiatief aandacht aan verkeersveiligheid, bijvoorbeeld met het toezicht houden en het 

aanspreken van leerlingen op hun verkeersgedrag.  

Houding 
Er spelen verschillende factoren die bepalend zijn voor de prioriteit die de geïnterviewde scholen geven aan 

verkeersveiligheid, zoals de kennis van leerlingen over het onderwerp, de verkeerssituatie rondom de school 

en de mate waarin scholen zich verantwoordelijk voelen voor de verkeersveiligheid van scholieren. Daarnaast 

hebben scholen ook andere redenen om wel of juist géén aandacht te besteden aan verkeersveiligheid, zo 

uiten zij bijvoorbeeld twijfel over de effectiviteit van verkeerseducatie. Ook het aanbod van verkeerseducatie is 

een bepalende factor. Uit de interviews blijkt dat het niet op de hoogte zijn van het aanbod aan 

verkeerseducatieprogramma’s maakt dat scholen minder of geen aandacht besteden aan verkeersveiligheid, 

ondanks dat zij hier wel interesse in zouden hebben. Daarnaast komt naar voren dat docenten en 

schoolbestuurders, van scholen die zich niet actief bezig houden met verkeersveiligheid, vaak beperkt of niet 

op de hoogte zijn van subsidiemogelijkheden. Tot slot lijken de geïnterviewde scholen minder goed op de 

hoogte te zijn van verkeerseducatieprojecten voor bovenbouwleerlingen, dan projecten voor 

onderbouwleerlingen.  

De verkeersveiligheid van scholieren wordt gezien als een gedeelde verantwoordelijk van de leerlingen zelf, 

ouders en de plekken waar leerlingen komen, waaronder de school. Hierin zien scholen voor zichzelf een 

ondersteunende rol en wordt het belangrijk gevonden dat de samenwerking wordt opgezocht met ouders en 

gemeenten.  

Invulling en uitdagingen 
Uit het onderzoek naar het perspectief van scholieren kwam naar voren dat leerlingen op een interactieve en 

praktische manier willen leren over het verkeer. Hetzelfde beeld kwam naar voren uit de interviews met 

scholen. Om het onderwerp interessant voor leerlingen te maken worden spelvormen, interactie en praktische 

lessen genoemd. Ook de thema’s die scholen relevant vinden om aan hun leerlingen aan te bieden zijn in lijn 

met wat leerlingen aangeven te willen leren. Daarnaast kwam in de interviews ook bewustwording van risico’s 

van eigen gedrag als belangrijk thema naar voren.  

Scholen zien verschillende mogelijkheden om (meer) aandacht te besteden aan verkeersveiligheid. Vanuit 

praktisch oogpunt en vanwege het gebrek aan tijd binnen het onderwijsprogramma worden er vooral 

mogelijkheden gezien voor het inbedden van verkeerseducatie als afgebakend project, waarbij externe partijen 

faciliteren en docenten en scholen een ondersteunende rol hebben. Tegelijkertijd is er ook twijfel over de 

effectiviteit van verkeerseducatie in projectvorm en wordt er meer gezien in langdurige interventies en het 
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herhaaldelijk behandelen van het onderwerp. Dit sluit aan op de behoefte van de scholieren om frequent te 

leren over het onderwerp, minimaal één keer per jaar.  

Wanneer scholen worden uitgedaagd om in mogelijkheden te denken en te voorzien in de wens van scholieren 

voor het regelmatig onder de aandacht brengen van verkeersveiligheid, zien zij aanvullende en nieuwe 

manieren. Er wordt bijvoorbeeld geopperd om (naast de verkeersprojecten) het onderwerp te behandelen 

tijdens mentorlessen in de onderbouw, tijdens reguliere lessen of om verkeersveiligheid onder te brengen 

onder bredere thema’s of tijdens ouderavonden. Uitdagingen die hierbij worden gezien zijn tijd, het meekrijgen 

van docenten en schooldirecties en het interessant en relevant maken van het thema voor de verschillende 

leerjaren. Tijdens de interviews worden oplossingen gegeven om met deze uitdagingen om te gaan, 

bijvoorbeeld:  

 Betrekken van ouders, gemeente en sportclubs, zodat het een gezamenlijke (tijds)investering is;  

 Afgebakende projecten uitgevoerd door externe partijen, met een kleine, concrete en 

ondersteunende rol voor docenten of het thema meenemen in bestaande (mentor)lessen met 

concrete lespakketten en beknopte herhaling van de lesstof; 

 Het koppelen van verkeersveiligheid aan andere maatschappelijke thema’s die aandacht vragen, zoals 

drugs- en alcoholgebruik of aan schoolprofielen in de bovenbouw; 

 De effectiviteit van verkeerseducatie (programma’s of campagnes) communiceren aan schooldirecties 

en docenten; 

 Informatie verzamelen over het aanbod aan verschillende projecten en een meerjarenplan opstellen 

voor verkeerseducatie in de verschillende leerjaren, waarbij meer communicatie over 

bovenbouwprojecten voor scholen een randvoorwaarde is;  

 Het onderwerp relevant maken voor leerlingen door in te zetten op bewustwording van het belang 

van veilig verkeersgedrag en de risico’s van onveilig gedrag;  

Om verkeersveiligheid terugkerend bij middelbare scholieren onder de aandacht te brengen zien scholen de 

meeste kans van slagen als het van bovenaf wordt ingebed in het onderwijsprogramma. Hierbij wordt het niet 

noodzakelijk geacht dat de overheid verkeerseducatie verplicht maakt voor het voortgezet onderwijs. In de 

interviews kwam naar voren dat schooldirecties voldoende ruimte hebben om een niet verplicht thema op te 

nemen in het onderwijsprogramma.  
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Samenvatting kwantitatieve toetsing perspectief scholen 

In dit onderdeel van het onderzoek zijn de gevonden resultaten uit de interviews onder een grotere, 

representatieve groep medewerkers van middelbare scholen getoetst. Op deze manier is achterhaald of de 

gevonden resultaten voor alle docenten en schoolbestuurders gelden. Deze toetsing geeft inzicht in hoe 

middelbare scholen momenteel omgaan met verkeerseducatie, hoe middelbare scholen aandacht kunnen 

geven aan verkeerseducatie en in welke vorm verkeerseducatie volgens docenten en bestuurders het beste 

terug kan komen op middelbare scholen.  

Opzet 

Middels een online vragenlijst zijn de deelnemers onder andere bevraagd over de huidige situatie met 

betrekking tot verkeerseducatie op de middelbare school waar ze werkzaam zijn, hun houding ten opzichte van 

verkeerseducatie in het voortgezet onderwijs en de manier waarop zij invulling zouden geven aan 

verkeerseducatie op een middelbare school. In de vraagstellingen en antwoordopties is gebruik gemaakt van 

de kennis die in de vorige onderzoeksfases zijn opgedaan. In totaal is de vragenlijst 225 keer ingevuld door 

afgevaardigden van middelbare scholen. 60% van de deelnemers was docent, 40% zat in het schoolbestuur.  

Huidige situatie 

De meerderheid van de middelbare scholen geeft momenteel minstens één keer per jaar aandacht aan 

verkeersveiligheid. Een kanttekening hierbij is dat het niet duidelijk is of één keer aandacht gelijk staat aan 

aandacht voor verkeersveiligheid voor alle scholieren of bijvoorbeeld slechts voor één leerjaar. Wanneer dit 

gaat om alle scholieren, ligt de behoefte van scholieren aan minstens één keer per jaar verkeerseducatie dus 

redelijk in lijn met de huidige situatie. Hier liggen echter nog kansen, omdat ongeveer een derde van de 

scholen nog niet jaarlijks aandacht besteed aan verkeerseducatie.  

Medewerkers van middelbare scholen vinden het belangrijk om aandacht te geven aan verkeersveiligheid 

vanwege de veiligheid van de scholieren en de onveilige verkeerssituatie rondom de school. Ze hopen ook de 

zelfredzaamheid van de scholieren hiermee te vergroten. De medewerkers die aangaven (bijna) nooit aandacht 

te geven aan verkeersveiligheid, benoemen dat het op hun school geen prioriteit heeft of krijgt, dat er geen 

lesprogramma voor is en dat het onduidelijk is bij welk vak het hoort of door wie het gegeven moet worden.  

Houding 

Het thema verkeersveiligheid wordt door medewerkers van middelbare scholen belangrijk gevonden. 

Opvallend is dat bestuurders en docenten van brede scholengemeenschappen en van scholen met 

praktijkonderwijs tot vmbo het vaker belangrijk vinden dan bestuurders en docenten van scholen met alleen 

havo/vwo. Hierbij wordt aangegeven dat zij voornamelijk geïnteresseerd zijn in aandacht voor 

verkeersveiligheid in de onderbouw.  

In het middelbaar onderwijs wordt er echter vaak nog geen prioriteit gegeven aan verkeerseducatie. In het 

onderzoek is gevraagd waarom docenten en bestuurders al dan niet het thema verkeersveiligheid op te nemen 

in het lesprogramma. De voornaamste reden om dit wel te doen is dat scholieren zich niet bewust zijn van de 

risico’s van onveilig verkeersgedrag. In mindere mate worden als redenen aangegeven dat scholieren te weinig 

kennis hebben over hoe ze zich moeten gedragen in het verkeer. De voornaamste reden om verkeersveiligheid 

niet als onderdeel op te nemen is dat er geen tijd voor is. Ook wordt er benoemd dat het al op de basisschool 

wordt behandeld, dat andere lessen belangrijker zijn en dat men twijfelt over de effectiviteit van de lessen over 

verkeersveiligheid. Opvallend is dat docenten vaker aangeven dat er geen tijd is voor aandacht aan 

verkeersveiligheid dan bestuurders.  

Invulling  

Over het algemeen zien de docenten en bestuurders meer potentie in het besteden van aandacht voor 

verkeersveiligheid als los project dan het te laten terug komen als volledig lesprogramma. Daarnaast is ook 

uitgevraagd of zij binnen eigen lessen mogelijkheden zien om met verkeersveiligheid bezig te zijn. Voornamelijk 

het koppelen van verkeersveiligheid aan andere maatschappelijke thema’s en aandacht besteden aan het 

thema tijdens mentorlessen worden gezien als geschikte manier om tijdens de les aandacht te besteden aan 

verkeersveiligheid. Naast lessen denken ze vooral aan het meewerken aan initiatieven van de politie. Ook 
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campagnes over verkeersveiligheid, het uitdelen van gadgets en het betrekken van ouders of gemeente 

worden als geschikte manier gezien.  

Verkeersveiligheid via een gastles van een expert wordt gezien als meest nuttige manier om aandacht te geven 

op middelbare scholen. Dit komt overeen met resultaten uit de kwantitatieve toetsing onder scholieren, ook zij 

zien gastdocenten en experts als geschikte docenten. Het behandelen tijdens mentorlessen en het koppelen 

van verkeersveiligheid aan andere thema’s, zoals drugs- en alcoholgebruik, worden door docenten en 

bestuurders ook als nuttig beoordeeld. Een minderheid van de docenten staat er voor open om zelf iets te 

doen aan verkeersveiligheid, mits ze hier de tijd en lesmaterialen voor krijgen. Ze vinden het een belangrijk 

thema, maar ze vinden het lastig om het in te passen in hun volle lesprogramma. Docenten die niet openstaan 

om zelf iets te doen aan verkeersveiligheid, hebben hier geen tijd voor en vinden verkeersveiligheid niet de 

verantwoordelijkheid van de school. Opvallend is dat bestuurders vaker de mogelijkheid om projecten door 

eigen docenten op te zetten zien, dan de docenten zelf.  

Uitdagingen 

Voor het succesvol aandacht geven aan verkeersveiligheid zien medewerkers van middelbare scholen uitdaging 

in het ervoor zorgen dat scholieren verkeersveiligheid interessant vinden. Daarna vinden ze de juiste plek 

vinden binnen het onderwijsprogramma de grootste uitdaging. Andere uitdagingen die door de medewerkers 

worden gezien zijn tijd, budget en het betrekken van ouders. Ondanks dat een gebrek aan tijd niet als grootste 

uitdaging werd gezien door de docenten en bestuurders, blijkt tijd wel een terugkerende factor in het al dan 

niet implementeren van aandacht aan verkeer op de middelbare school. Voornamelijk de docenten lijken tijd 

vaak te noemen als reden om überhaupt geen aandacht te besteden aan verkeersveiligheid of er niet zelf voor 

open te staan om iets met het thema te doen. De bestuurders zien meer mogelijkheid in het opzetten van 

projecten door eigen docenten, dan de docenten zelf.  

Ondersteuning 

Uit dit onderzoek blijkt dat scholen wel degelijk mogelijkheden zien om (meer) aandacht te besteden aan 

verkeersveiligheid, maar vanwege praktische redenen, zoals gebrek aan tijd en het volle lesprogramma, wordt 

er vooral mogelijkheid gezien in het uitbesteden van de verkeerseducatie aan externe partijen. Hierbij heeft de 

meerderheid van de scholen geen behoefte aan extra ondersteuning, slechts een kwart van de medewerkers 

gaf aan hier wel behoefte aan te hebben. Voornamelijk de docenten geven aan extra ondersteuning te 

behoeven, in de vorm van kant-en-klare lespakketten en actueel lesmateriaal. Een kanttekening hierbij is dat 

medewerkers van middelbare scholen in een vorige vraag ook aangaven dat ze gastlessen door experts de 

meest nuttige manier vinden om aandacht te geven aan verkeersveiligheid. Het is mogelijk dat de 

medewerkers dit in eerste instantie niet hebben opgevat als extra ondersteuning, de daadwerkelijke behoefte 

aan extra ondersteuning zou dus hoger kunnen liggen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Onderzoek verkeerseducatie – Stichting TeamAlert                 16 

 
 

Samenvatting resultaten 

Concluderend blijkt uit bovenstaande resultaten dat de onderstaande punten belangrijk zijn bij het vormgeven 

van verkeerseducatie voor middelbare scholieren. 

Conclusie deskresearch 
Met de deskresearch is het volgende in kaart gebracht over verkeerseducatie voor middelbare scholieren: 

 
 Verkeerseducatie voor middelbare scholieren is noodzakelijk, vanwege het aantal verkeersdoden- en 

ongevallen in deze leeftijdscategorie. Hierbij moet worden ingezet op kennis, overtuigingen of het 
aanleren van vaardigheden die nodig zijn voor veilige verkeersdeelname.  

 Voertuigen waarop verkeerseducatie zich kan richten zijn de fiets, auto en scooter. Deze voertuigen 
verdienen aandacht, omdat zij populair zijn onder jongeren (fiets en auto) of omdat het ongevalsrisico 
hoog is (scooter). Daarnaast geldt dat het risico op ongevallen groot voor jonge fietsers en 
automobilisten, vergeleken met andere leeftijdsgroepen. 

 Jongeren gedragen zich riskanter in het verkeer dan andere leeftijdsgroepen. Dit riskante 
verkeersgedrag komt voort uit zowel bewuste als onbewuste gedragingen en is te verklaren aan de 
hand van drie determinanten: onervarenheid, hersenontwikkeling en sociale omgeving.  

 Kenmerken van een effectief educatieprogramma zijn volgens de literatuur : 

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

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

o Het programma richt zich met effectieve methoden op de achtergronden van het gedrag van 
de doelgroep; 

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

o Het programma wordt continu geëvalueerd en doorontwikkeld. 

 
Conclusie kwalitatieve toetsing perspectief scholieren 
Een effectief verkeerseducatieprogramma voldoet volgens scholieren aan de volgende voorwaarden: 

 De inhoud richt zich op het vergroten van kennis over regels en borden, voorbereiding op het 

rijbewijs, respectvolle omgang met andere weggebruikers en thema’s die aansluiten op de 

leefwereld van scholieren; 

 Het programma moet vrijblijvend aanvoelen en er moet een goede balans zijn tussen ‘serieus’ en 

‘spelvorm’. De nadruk ligt op praktijk en interactie. Er wordt gebruik gemaakt van ervaringsverhalen 

en een aansprekende manier van vertellen; 

 Lessen worden gegeven door docenten met vakkennis; 

 Verkeerseducatie is een terugkerend onderdeel binnen het onderwijs en komt minstens één keer per 

jaar aan bod.  

Conclusie kwantitatieve toetsing perspectief scholieren 
Aanvullend op de resultaten van de kwalitatieve toetsing onder scholieren, bleek uit de kwantitatieve toetsing 

dat: 

 scholieren de start van een nieuw schooljaar (met name de brugklas), de winter en de periode waarin 

scholieren starten met rijlessen relevante momenten vinden om verkeerseducatie aan te koppelen; 

 verkeerseducatie op dit moment een saai imago heeft onder scholieren, een aansprekende vorm en 

inhoud zou verkeerseducatie volgens scholieren effectiever maken; 
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 scholieren het liefst over de risico’s en mogelijke gevolgen van risico’s in het verkeer leren, zoals door 

verhalen van verkeersslachtoffers.  

Conclusie kwalitatieve toetsing perspectief scholen 
Middels de kwalitatieve toetsing onder schoolbestuurders en docenten is het volgende in kaart gebracht: 

 Net als scholieren zouden de scholen verkeerseducatie interessant maken door het gebruik van 

spelvormen, interactie en praktische lessen. Ook de relevante thema’s die scholen noemen zijn in lijn 

met wat scholieren aangeven, zoals de bewustwording van risico’s van het eigen gedrag. 

 Mogelijkheden worden gezien in de behandeling van het thema verkeersveiligheid tijdens 

mentorlessen in de onderbouw, tijdens reguliere lessen of tijdens ouderavonden. Ook kan het thema 

ondergebracht worden in bredere thema’s. Scholen zien de meeste kans van slagen als het van 

bovenaf wordt ingebed in het onderwijsprogramma.  

 Het betrekken van ouders, gemeente en sportclubs zorgen ervoor dat verkeerseducatie een 

gezamenlijke investering wordt.  

 Scholen hebben een voorkeur voor afgebakende projecten uitgevoerd door externe partijen, met een 

kleinere rol voor docenten.  

Conclusie kwantitatieve toetsing perspectief scholen 
Aanvullend op de resultaten van de kwalitatieve toetsing onder schoolbestuur en docenten, bleek uit de 

kwantitatieve toetsing het volgende: 

 Docenten en bestuurders zien aandacht voor verkeersveiligheid liever als los project dan als volledig 

lesprogramma; 

 Vanwege praktische redenen, zoals gebrek aan tijd en het volle lesprogramma, wordt er vooral 

mogelijkheid gezien in het uitbesteden van de verkeerseducatie aan externe partijen. Hierbij heeft de 

meerderheid van de scholen geen behoefte aan extra ondersteuning. 
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Praktische aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden de aanbevelingen voor de praktijk beschreven. De aanbevelingen zijn gebaseerd op de 

bevindingen uit het deskresearch, de focusgroepen, de interviews en de twee kwantitatieve toetsingen. Voor 

een aantal resultaten geldt dat het belangrijk is om de uitkomsten van de deskresearch naast de input vanuit 

de jongeren en scholen (docenten en schoolbestuurders) te houden. Niet altijd kunnen jongeren of scholen zelf 

inschatten wat het beste werkt en daardoor spreken de uitkomsten van de deskresearch de voorkeuren van de 

jongeren en scholen elkaar soms tegen. In dit hoofdstuk worden daarom de resultaten van de vijf verschillende 

onderzoeken naast elkaar gelegd. Hoe verhouden de verschillende resultaten zich tot elkaar en welke 

praktische aanbevelingen komen hieruit? 

Stimuleer scholen om (meer) aandacht te geven aan verkeersveiligheid en faciliteer hierin  

Uit de onderzoeken onder jongeren blijkt dat de meerderheid van de jongeren wil dat verkeerseducatie op alle 

scholen gegeven wordt en dat alle scholieren aandacht besteden aan verkeersveiligheid. De meeste scholieren 

willen een paar keer per jaar aandacht voor verkeersveiligheid en zien volop mogelijkheden om van 

verkeerseducatie een onderdeel binnen het onderwijs te maken, zoals binnen projectweken of bepaalde 

vakken. Ook docenten en schoolbestuurders zien verschillende mogelijkheden en vinden het belangrijk dat er 

voldoende aandacht uitgaat naar verkeersveiligheid. Zo komt uit de vragenlijst naar voren dat docenten en 

schoolbestuurders vinden dat er minimaal jaarlijks aandacht moet zijn voor verkeersveiligheid. Dit sluit aan op 

de resultaten van het deskresearch naar effectieve verkeerseducatie. In de literatuur wordt namelijk gepleit 

voor het herhaaldelijk aandacht besteden aan verkeersveiligheid waarbij de educatie meegroeit met de situatie 

en belevingswereld van de jongeren, ook wel permanente verkeerseducatie genoemd.  

Dat hier nog winst te behalen is blijkt tevens uit de vragenlijst die is uitgezet onder scholen. De meerderheid 

geeft momenteel minstens één keer per jaar aandacht aan verkeersveiligheid, waarbij het niet duidelijk is of 

één keer aandacht gelijk staat aan aandacht voor verkeersveiligheid voor alle scholieren of bijvoorbeeld slechts 

voor één leerjaar. Daarnaast wordt er op ongeveer een derde van de scholen nog niet jaarlijks aandacht 

besteed aan verkeerseducatie. Op basis van de uitkomsten uit de onderzoeken volgen hieronder een aantal 

aanbevelingen over hoe verkeersveiligheid een plek binnen het voortgezet onderwijs kan krijgen.  

Zorg voor diversiteit aan verkeerseducatieprogramma’s in mate van betrokkenheid van docenten  

Middelbare scholieren geven aan vooral les te willen krijgen van experts, gastdocenten en 

ervaringsdeskundigen. Dit is in lijn met de visie van scholen. Docenten en schoolbestuurders spreken namelijk 

hun voorkeur uit voor uitbesteden van verkeerseducatie aan externe partijen, vanwege gebrek aan tijd en het 

volle lesprogramma. Een deel van de docenten staan er wel voor open om zelf actief aan de slag te gaan met 

verkeersveiligheid tijdens lesuren, mits zij hier tijd en lesmateriaal voor krijgen.  

Het is daarom belangrijk dat het aanbod aan verkeerseducatie bestaat uit projecten die worden uitgevoerd 

door externe partijen, lesmateriaal en -pakketten voor docenten en uit een tussenvorm waarbij externe 

partijen de projecten uitvoeren en docenten een ondersteunde rol hebben. Hierbij kan gedacht worden aan 

een les van een docent die volgt op een project uitgevoerd door een externe partij. 

Koppel verkeerseducatie aan bredere maatschappelijke thema’s 

Voor scholen is een gebrek aan tijd de voornaamste reden om verkeersveiligheid niet op te nemen in het 

onderwijs. Verder blijkt uit de vragenlijst dat scholen die weinig of geen aandacht besteden aan 

verkeersveiligheid het onduidelijk vinden bij welk vak het hoort of gegeven moet worden. Daarnaast komt er 

uit de onderzoeken naar voren dat docenten en schoolbestuurders mogelijkheden zien in het koppelen van 

verkeersveiligheid aan maatschappelijke thema’s, zoals alcohol en drugs, of om het te behandelen tijdens 

mentorlessen. Hierbij wordt er meer potentie gezien in losse projecten, dan een volledig lesprogramma.  

Om aandacht voor verkeersveiligheid binnen het voortgezet onderwijs te stimuleren is het belangrijk om 

rekening te houden met bovenstaande facetten in het ontwikkelen en aanbieden van verkeerseducatie. Dit kan 

bijvoorbeeld met een bredere insteek, waarbij bij het bespreekbaar maken van alcohol en drugs ook aandacht 

wordt besteed aan verkeersveiligheid. Door in verkeerseducatie (projecten, lessen, lesmateriaal, etc.) of in het 

aanbieden van verkeerseducatie een link te leggen met bredere thema’s worden er duidelijke kaders geschetst 
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over waar verkeersveiligheid past binnen het onderwijsprogramma. Daarbij worden op deze manier 

verschillende maatschappelijke thema’s samengenomen, waardoor scholen verkeersveiligheid minder ervaren 

als een extra thema waar ruimte voor gemaakt moet worden.  

Motiveer jongeren tot veilig verkeersgedrag 

Vanuit de onderzoeken blijkt dat middelbare scholieren verkeersveiligheid belangrijk vinden en willen dat hier 

regelmatig aandacht aan wordt besteed. Tegelijkertijd is te zien dat hoe meer inzet en een actieve rol van 

jongeren verwacht wordt, des te minder belangrijk de jongeren verkeersveiligheid vinden. Op basis van dit 

onderzoek worden hieronder twee aanbevelingen gedaan om jongeren te motiveren tot veiliger gedrag in het 

verkeer.  

Maak gebruik van ervaringen van anderen 

In de vragenlijst is uitgevraagd wat jongeren kan helpen om kennis over veilig verkeersgedrag toe te passen in 

het verkeer. Jongeren denken dat leren over risico’s van onveilig gedrag in het verkeer het meest effectief is. Zij 

ervaren dat die confrontatie nodig is om zich daadwerkelijk veilig te gedragen, en willen bijvoorbeeld leren van 

ervaringsverhalen of verkeersslachtoffers. Scholen zien dit in de praktijk ook terug en denken dat leerlingen 

vaak over voldoende kennis beschikken, maar deze desondanks niet toepassen in het verkeer. Voor scholen is 

bewustwording van de risico’s van onveilig gedrag dan de belangrijkste reden om verkeerseducatie aan te 

bieden.  

Deze bewustwording kan bereikt worden met het ervaren van risico's in een veilige setting, ook wel 

ervaringselementen genoemd. Met ervaringselementen maak je leerlingen bewust onbekwaam in een veilige 

setting. Op deze manier laat je hen ervaren dat zij nog niet de juiste vaardigheden hebben om veilig door het 

verkeer te gaan. Door deze ervaring te koppelen aan handelingsalternatieven en het goede gedrag daarna te 

oefenen, worden ze bewust bekwaam. Implementatie intenties kunnen gebruikt worden voor het aanleren van 

veiligere handelingsalternatieven. Hiermee verklein je de kloof tussen intenties en het daadwerkelijke gedrag 

met het formuleren van een concreet plan voor het behalen van een doel. Een voorbeeld van een 

ervaringselement dat TeamAlert tijdens projecten inzet is ‘stap op’. Hiermee worden jongeren bewust gemaakt 

van de risico’s van afgeleid raken door telefoongebruik op de fiets. Deze bewustwording wordt gecreëerd met 

een videosimulatie van een fietsroute, waarbij jongeren tegelijkertijd worden afgeleid met een opdracht welke 

vergelijkbaar is met afleiding door telefoongebruik. Vervolgens wordt er aan de jongeren getoond wat zij door 

de opdracht hebben gemist in de video en leggen zij zelf de link tussen de opdracht en telefoongebruik.  

Scholieren geven ook aan te willen leren van verkeersslachtoffers. Inspelen op angst is echter vanuit de 

literatuur en eerder onderzoek van TeamAlert1 niet aan te raden, omdat dit niet altijd tot het gewenste effect 

leidt en afhankelijk is van een groot aantal voorwaarden. Omdat het effect van leren van verkeersslachtoffers 

en hun ervaringen niet altijd tot het gewenste effect leidt is het advies om vooral in te zetten op de eerder 

genoemde ervaringselementen voor bewustwording van de risico’s van onveilig gedrag.  

Zet in op intrinsieke motivatie 

Uit de focusgroepen met jongeren blijkt dat zij gemakzucht en het verlies van motivatie zien als uitdagingen om 

hun kennis over veilig gedrag om te zetten in veilig verkeersgedrag.  

Het is daarom belangrijk om in te zetten op het vergroten van de intrinsieke motivatie van de leerlingen. Dit 

kan met het koppelen van persoonlijke doelen aan verkeerseducatie, zodat leerlingen niet alleen het belang 

inzien maar ook ervaren wat zij zelf aan de verkeerslessen hebben. Door verkeerseducatie af te stemmen op 

verkeerssituaties in de omgeving van de school kan de verkeerseducatie persoonlijker en relevanter worden 

gemaakt voor de leerlingen. Zo kunnen onveilige verkeerssituaties rondom de school worden gebruikt als 

voorbeelden in meer algemene verkeerseducatieprogramma’s van externe partijen. Een andere mogelijkheid is 

om scholieren een huiswerkopdracht te laten doen in eigen omgeving.  

 

 

1 TeamAlert (2019). Inzetbaarheid van fear appeals in video’s. 
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Maak verkeerseducatie aantrekkelijk, praktisch en relevant 
Uit de onderzoeken naar het perspectief van scholieren en scholen komt naar voren dat het belangrijk is dat 

verkeerseducatie op een aantrekkelijke manier wordt aangeboden. Op dit moment lijkt verkeerseducatie een 

saai imago te hebben bij scholieren. Dit maakt dat scholieren weerstand kunnen ervaren om met verkeer aan 

de slag te gaan op de middelbare school. Daarnaast zien ook scholen het interessant maken van het onderwerp 

voor leerlingen als grootste uitdaging voor succesvolle verkeerseducatie.  

Kortom, om leerlingen en scholen te motiveren voor verkeerseducatie is het van belang dat de inhoud en vorm 

aantrekkelijk is en relevant is. Hieronder volgen een aantal aanbevelingen. 

Gebruik nieuwe en praktische werkvormen 

Jongeren willen op een interactieve en praktische manier leren over het verkeer, blijkt uit de onderzoeken  

onder scholieren. Scholieren vinden het belangrijk dat een les praktisch is, zodat ze echt leren wat te doen in 

het verkeer, waarbij er een goede balans is tussen serieuze en leuke werkvormen. Een zelfde beeld volgt uit de 

gesprekken met scholen.  

Een voorbeeld van een project waarin een praktische werkvorm centraal staat is het project ‘Scooter Elite’ van 

TeamAlert. Tijdens dit project ervaren scholieren op een simulator hoe het is om op een scooter door het 

verkeer te gaan en worden ze uitgedaagd om sociaal en veilig te rijden. Door deze vaardigheden in een veilige 

omgeving te oefenen, is de kans groter dat de jongeren in het echte leven ook veiliger scooter rijden.  

Om de lesstof goed te laten landen, is het belangrijk om scholieren in aanraking te brengen met nieuwe 

aantrekkelijke werkvormen, zoals leren via spelvormen. Daarbij kan er ook worden gekeken naar 

verkeerssituaties rondom de school. Door verkeerseducatieprogramma’s hierop af te stemmen kunnen 

leerlingen direct de koppeling leggen tussen het geleerde en de praktijk.  

Speel in op relevante thema’s en momenten 

Uit de deskresearch blijkt het belang van inspelen op situaties en onderwerpen die relevant zijn voor de 

doelgroep. Vooral de thema's alcohol, drugs, afleiding en verkeersregels en -borden worden door de 

middelbare scholieren interessant gevonden, blijkt uit de onderzoeken naar het perspectief van jongeren. 

Daarnaast kwamen uit de vragenlijst een aantal concrete voorbeelden van relevante momenten naar voren die 

volgens de jongeren gekoppeld kunnen worden aan verkeersveiligheid, zoals de start van het nieuwe 

schooljaar, de winter of wanneer leerlingen met hun scooter- of autorijbewijs beginnen.  

Maak de inhoud van verkeerseducatie interessant en relevant door op bovengenoemde momenten aandacht 

te besteden aan deze onderwerpen.  

Zorg dat verkeerseducatie relevant blijft door losse projecten elkaar te laten opvolgen  

Zoals genoemd is het belangrijk dat de inhoud van verkeerseducatie meebeweegt met de situatie van de 

jongeren. Tegelijkertijd blijkt uit de onderzoeken onder scholen dat scholen meer interesse hebben in 

verkeerseducatie voor onderbouwleerlingen, dan bovenbouwleerlingen. Daarnaast is het gegeven dat 

verkeersveiligheid al is behandeld binnen het basisonderwijs voor sommige middelbare scholen een reden om 

geen verkeerseducatie aan te bieden. In de praktijk lijkt er kortom minder interesse in verkeerseducatie voor 

alle leerjaren te zijn, ondanks dat het belang hiervan wel wordt ingezien.  

Verkeerseducatie aanbieden als een project dat jaarlijks wordt aangeboden kan een geschikte manier zijn om 

te zorgen dat de inhoud van verkeerseducatie relevant is en blijft voor leerlingen uit verschillende leerjaren. 

Hierbij kan gedacht worden aan verkeerseducatieprogramma’s over meerdere jaren, waarbij lessen en 

projecten elkaar opvolgen en aanvullen en inspelen op relevante en aansprekende situaties. Daarnaast zien 

scholen op deze manier dat een les of project onderdeel is van een groter geheel en de inhoud van 

verkeerseducatie relevant blijft en meegroeit met de leerlingen.  
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Betrek de omgeving van jongeren bij verkeerseducatie 
Naast het aantrekkelijk maken van verkeerseducatie, blijkt uit de literatuur dat ook het aanpakken van de 

sociale norm onder jongeren effectief kan zijn. Daarnaast zien experts ook een rol weggelegd voor de ouders, 

peers en andere rolmodellen.  

Maak verkeersveiligheid bespreekbaar 

Uit de resultaten van de focusgroepen met leerlingen kwam naar voren dat onder scholieren de norm heerst 

dat je elkaar niet aanspreekt op onveilig gedrag en scholieren niet vaak met elkaar praten over 

verkeersveiligheid.  

Deze norm kan wellicht een aanknopingspunt zijn door in verkeerseducatie aandacht te besteden aan hoe je 

elkaar op een vriendelijke en respectvolle manier kan wijzen op onveilig gedrag. Laat scholieren zien dat 

anderen het niet bemoeizuchtig of irritant vinden als zij op een respectvolle manier worden aangesproken. 

Daarnaast kan er ook worden ingezet op de weerbaarheid van scholieren tegen groepsdruk, zodat zij de 

benodigde vaardigheden hebben om tegen een gevestigde sociale norm in te gaan. Een voorbeeld van een 

interventie gericht op sociale normen is de Mono-campagne. In deze campagne worden alle weggebruikers 

gevraagd om ongestoord onderweg te gaan. De campagne is ontwikkeld om de sociale norm ‘laat je in het 

verkeer niet afleiden door je mobiele telefoon’ uit te dragen.  

Betrekken van ouders en omgeving 

Scholieren zeggen het meest te leren van de directe omgeving, maar niet altijd het goede voorbeeld te krijgen. 

Docenten en schoolbestuurders geven in de interviews aan dat verkeersveiligheid een gedeelde 

verantwoordelijkheid moet zijn tussen de leerlingen zelf, ouders/verzorgers en de plekken waar leerlingen 

komen, waaronder de school. Hierin wordt het belangrijk gevonden dat de samenwerking wordt opgezocht 

met ouders/verzorgers en plekken waar jongeren komen. Tegelijkertijd wordt het betrekken van 

ouders/verzorgers door scholen als een belangrijke uitdaging gezien bij het effectief onder aandacht brengen 

van verkeersveiligheid onder scholieren, blijkt uit de vragenlijst.  

De omgeving kan betrokken worden door in verkeerseducatieprogramma’s ruimte te maken voor opdrachten 

die leerlingen gezamenlijk kunnen uitvoeren met bijvoorbeeld ouders of andere rolmodellen, of met 

informatiemateriaal specifiek gericht aan ouders/verzorgers. Ook kunnen bewustwordingscampagnes de 

ouderbetrokkenheid vergroten. Hierbij kan gedacht worden aan een landelijke campagne waarbij er nadruk 

wordt gelegd op de voorbeeldfunctie die ouders/verzorgers en andere volwassenen hebben bij het aanleren 

van veilig (en onveilig) verkeersgedrag. Belangrijk is dat een campagne ook handelingsalternatieven aanreikt, 

zodat zij leren hoe zij kinderen kunnen stimuleren om zich veilig te gedragen in het verkeer. Het uitgangspunt 

van deze aanpak is dat het doel ‘alle scholieren veilig onderweg’ niet behaald kan worden door enkel educatie. 

Ook op andere plekken in het leven van scholieren moet worden ingezet op verkeersveiligheid.  

Onderzoek best practices in organiseren van verkeerseducatie 

De reden dat scholen weinig of geen aandacht besteden aan verkeersveiligheid heeft volgens henzelf 

grotendeels te maken met de praktische uitvoering en organisatie. Zo vinden zij het lastig om de juiste plek 

binnen het onderwijsprogramma te vinden en ervaren zij een gebrek aan tijd, zo blijkt uit de gesprekken en 

vragenlijst. Daarnaast blijkt dat docenten en schoolbestuurders niet altijd even goed op de hoogte zijn van het 

aanbod aan projecten, met name voor bovenbouwleerlingen, en praktische hulpmiddelen, zoals 

subsidiemogelijkheden. 

Om verkeerseducatie op te nemen in het onderwijsprogramma is het enerzijds belangrijk dat scholen dit op 

een laagdrempelige manier kunnen doen, op een manier die past bij de mogelijkheden en context van de 

school. Anderzijds is het belangrijk dat scholen over voldoende informatie beschikken over het aanbod en 

praktische hulpmiddelen. Verschillende regio’s zijn hier al mee bezig, waarbij zij een uiteenlopende aanpak 

hanteren. Voorbeelden hiervan zijn de Verkeersactieve school in Limburg en Totally Traffic in Zuid Holland. De 

Verkeersactieve School werkt met een online portal waarmee scholen op basis van een bepaald aantal punten 

projecten kunnen selecteren. Totally Traffic heeft een module-aanpak met lesprogramma’s die door docenten 

kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast houdt Totally Traffic ook rekening met de belastbaarheid van docenten 

met het uitkeren van subsidie voor de uren die een docent bezig is met de verkeerseducatie. Het is interessant 
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om de verschillende aanpakken te inventariseren en hun meerwaarde en bijdrage aan aandacht voor 

verkeersveiligheid binnen het voorgezet onderwijs in kaart te brengen.  

Met de bovenstaande aanbevelingen, gebaseerd op de perspectieven van docenten, schoolbesturen, 

scholieren en literatuur, kan concreet worden gewerkt aan de invulling van verkeerseducatie voor middelbare 

scholieren. Het in kaart brengen van inzichten uit de literatuur en de behoeften en mogelijkheden van 

scholieren en scholen bieden aanknopingspunten die bijdrage aan het hoofddoel van het onderzoek: alle 

middelbare scholieren veilig onderweg.  
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Bijlage: gespreksverslag LAKS 

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is een organisatie gericht op het informeren en 

vertegenwoordigen van scholieren. Omdat het LAKS goed zicht heeft op wat er onder middelbare scholieren 

speelt zijn de bevindingen van het onderzoek met het LAKS gedeeld en besproken met een bestuurslid. 

In het algemeen kan gesteld worden dat het LAKS zich herkent in de uitkomsten van het onderzoek. In de 

onderstaande paragrafen wordt de reactie van het LAKS op de verschillende aanbevelingen toegelicht.   

Maak verkeerseducatie permanent onderdeel van het voortgezet onderwijs 

Het LAKS onderstreept dat verkeersveiligheid een belangrijk onderwerp is om een aantal keer per jaar over te 

leren. Dit hoeft echter niet even veel aandacht te krijgen als andere belangrijke vakken, zoals wiskunde. Hierbij 

wordt aangegeven dat leerlingen veel prestatiedruk ervaren en het daarom belangrijk is dat leren over 

verkeersveiligheid leuk is en geen extra druk oplevert. Het koppelen van verkeersveiligheid aan cijfers of 

opdrachten zorgt voor extra prestatiedruk en is volgens het bestuurslid niet verstandig. Beter is om het te 

koppelen aan bestaande vakken of een projectdag of -week, want daar kan een school wel ruimte voor maken.  

Daarnaast herkent het LAKS zich ook in de bevinding dat scholieren graag leren over verkeersveiligheid van 

(gast)docenten die veel kennis hebben over het onderwerp of er op een aansprekende manier over kunnen 

vertellen. Hier wordt nog aan toegevoegd dat eigen docenten niet altijd even ‘goed vallen’ in de klas, doordat 

zij al een bepaalde status hebben. Nieuwe mensen of een extern persoon kunnen leerlingen nieuwsgierig 

maken voor het onderwerp en hebben waarschijnlijk ook meer kennis dan de eigen docenten. Daarbij voelen 

leerlingen het aan als het onderwerp wordt neergelegd bij een docent die hier niks mee heeft, waardoor de 

informatie minder goed aankomt. Het meest belangrijk is dat verkeersveiligheid onder de aandacht wordt 

gebracht door iemand die goed aansluit bij jongeren, veel van het onderwerp afweet en het aansprekend kan 

overbrengen. Dit zou bijvoorbeeld ook door een jongere of student gedaan kunnen worden, aldus het LAKS.  

Motiveer jongeren tot daadwerkelijk gedrag 

De onderzoeksbevinding dat scholieren het risico dat zij in het verkeer lopen onderschatten en het hieruit 

volgende advies van het belang van bewustwording van deze gevaren, wordt door het LAKS onderschreven. 

Hierover wordt gezegd dat deelname aan het verkeer voor scholieren vanzelfsprekend is: ‘je stapt gewoon op 

de fiets en denk niet aan alle regels en risico’s’. Daarom is het volgens het bestuurslid belangrijk om bewust 

gemaakt te worden van de gevaren, zodat je je veiliger gaat gedragen.  

Maak verkeerseducatie aantrekkelijk en praktisch 

Het LAKS hoort veel dat leerlingen graag praktisch bezig zijn, dit geldt niet alleen voor vmbo-leerlingen maar 

ook voor leerlingen van de havo en het vwo. Jongeren vinden het leuk om te ontdekken hoe je regels in de 

praktijk toepast, door bijvoorbeeld het naspelen van situaties en praktijkgericht leren. Omdat verkeer een 

praktisch onderwerp is, moet dit ook op een praktische manier benaderd worden. Daarnaast herkent het LAKS 

zich ook in de scholieren die aangeven dat verkeerseducatie een ‘saai imago’ heeft. Dit kan volgens het 

bestuurslid te maken hebben met de ervaring van scholieren met verkeerseducatie, die voornamelijk bestaat 

uit theorie op de basisschool.  

Betrekken van ouders en omgeving 

Eén belangrijke prioriteit van het LAKS is kansengelijkheid. Het bestuurslid raadt daarom af om in te zetten op 

ouderbetrokkenheid of het betrekken van de sociale omgeving. Dit, omdat niet elke leerling evenveel kan 

rekening op steun van ouders of uit hun sociale omgeving.  
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