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Samenvatting 

In opdracht van I&W voerde TeamAlert een onderzoek uit naar de wensen en behoeftes van jongeren als het 

gaat om aandacht voor het verkeer op het voortgezet onderwijs. Middels een kwantitatieve toetsing zijn 

bevindingen uit eerder gedane focusgroepen getoetst. Uit deze toetsing blijkt dat jongeren verkeersveiligheid 

een belangrijk thema vinden en dat ze graag enkele keren per jaar verkeerseducatie zouden willen hebben op 

het voorgezet onderwijs. 

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.  

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. Dit kan te maken hebben met dat jongeren 

zichzelf overschatten. 

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. Het start van een nieuw schooljaar en dan met name de start van de brugklas 

wordt hierbij als een geschikt moment gezien. Ook de winter, met bijbehorende donkere periode en eventuele 

gladheid, wordt genoemd als een geschikt moment om aandacht aan het verkeer te schenken. Ook de periode 

waarin scholieren starten met rijlessen (scooter en auto) wordt 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 

huidige 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. Hoewel dit dus een aansprekende vorm blijkt, moet worden aangemerkt dat het gebruik van deze 

techniek ook averechts kan werken.  

In een los document zijn de resultaten van de verschillende onderzoeksfases naast elkaar gelegd en zijn op 

basis daarvan praktische aanbevelingen gedaan.  
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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, met als hoofddoel: alle 

middelbare scholieren veilig onderweg. Als startpunt heeft TeamAlert in opdracht van IenW een brainstorm 

georganiseerd met Veilig Verkeer Nederland, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de 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. Om niet óver, maar mét de doelgroep te praten, richt 

TeamAlert zich in eerste instantie op de aanbevelingen gericht op jongeren: 

 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. Sluit aan op hun belevingswereld;  

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

verkeersveiligheid. 

Processtappen 
Het onderzoek is gericht op het achterhalen hoe jongeren verkeerseducatie zelf zouden vormgeven, waarbij 

het perspectief van middelbare scholieren centraal staat. In het onderzoek worden de volgende fases 

doorlopen:  

 

De eerste en tweede fase van het onderzoek zijn afgerond. Dit document bevat de uitkomsten van de volgende 

fase, de vragenlijst. In deze toetsing worden een aantal bevindingen uit de focusgroepen voor gelegd aan een 

grotere groep scholieren. In de vragenlijst is uitgevraagd hoe belangrijk jongeren verkeersveiligheid vinden, wat 

hen behoefte is als het gaat om verkeerseducatie en hoe ze de educatie zouden inrichten als het gaat om vorm 

en inhoud. In de vraagstellingen en antwoordopties is gebruik gemaakt van de kennis die in de vorige 

onderzoeksfases zijn opgedaan.  

Leeswijzer 
Op de volgende pagina’s wordt allereerst de onderzoeksmethode toegelicht. Daarin worden het doel, de 

onderzoeksvragen, de doelgroep en de opzet van de toetsing beschreven. Vervolgens worden de resultaten het 

daarop volgende hoofdstuk gepresenteerd. Tot slot volgen in het vierde hoofdstuk de conclusies van het 

onderzoek samen. In een apart document zijn de deskresearch, focusgroepen en deze toetsing naast elkaar 

gelegd en zijn de resultaten samengevoegd tot praktische aanbevelingen.   
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Opzet onderzoek 

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

onderzoek wordt uitgevoerd en welke vragen het beantwoordt.  

Vragenlijst 
Dit onderzoek bestaat uit een toetsing middels een vragenlijst. Met de vragenlijst worden de gevonden 

resultaten uit de focusgroepen onder een grotere groep scholieren getoetst. De thema’s die in de vragenlijst 

terugkomen zijn: 

 Wat is de behoefte van scholieren als het gaat om verkeersveiligheid? 

 Met deze vraag zoeken we een antwoord op de vraag wat de behoefte van jongeren is om in 

aanraking te komen met het thema verkeersveiligheid. Denk hierbij aan het onderzoeken van 

zowel de inhoud als de frequentie van verkeerseducatie, projecten en campagnes. Deze vraag 

geeft aanknopingspunten voor een concrete invulling van verkeersveiligheid als permanent 

onderdeel binnen het onderwijs en hun leven.  

 

 Hoe belangrijk is verkeersveiligheid voor scholieren? 

 Uit de focusgroepen bleek dat scholieren verkeersveiligheid een belangrijk thema vinden, 

maar dat ze er niet meer tijd aan willen besteden op school. Beide resultaten worden 

getoetst en verder uitgediept. Ook wordt onderzocht in hoeverre het thema verkeer een 

onderwerp is dat leeft onder de doelgroep. De resultaten hiervan geven concrete 

aanknopingspunten voor de aanpak en benadering van de doelgroep met het thema 

verkeersveiligheid.  

 

 Inhoud  

 Binnen dit thema wordt getoetst op welke onderwerpen en welk type kennis voor scholieren 

belangrijk zijn. De resultaten uit de focusgroepen bieden de basis voor de vragen en worden 

verder getoetst.  

 

 Vorm  

 Binnen dit onderwerp wordt getoetst op welke manier jongeren aandacht willen besteden 

aan verkeersveiligheid, denk aan een praktijkgerichte benadering versus theorie. Daarnaast 

kan de voorkeur van de scholieren onderzocht worden voor welke personen en organisaties 

de voorlichting kunnen geven en hoe serieus of juist aantrekkelijk het onderwerp moet 

worden behandeld. Opnieuw geven de resultaten uit de focusgroepen de basis voor de 

vragen en worden de resultaten kwantitatief getoetst.  

 

De volledige vragenlijst is opgenomen in Bijlage 1.  

Werving en doelgroep  
De doelgroep van het onderzoek zijn jongeren die op dit moment op de middelbare school zitten. In de periode 

van 26 november tot en met 19 december is de data voor dit onderzoek verzameld via het panelsysteem van 

TeamAlert. De vragenlijst is via het jongerenpanel van TeamAlert uitgestuurd. Daarnaast is via social media 

(Facebook en Instagram) de vragenlijst via advertenties uitgezet. Zowel via het panel als via social media is de 

vragenlijst specifiek gericht op de leeftijdsgroep van 13 tot en met 19 jaar. Hierbij kon op social media niet 

getarget worden op jongeren onder de 13 jaar, omdat deze jongeren nog niet op social media zijn toegestaan. 

De eerste vraag van de vragenlijst selecteerde van alle deelnemers de middelbare scholieren.  

Via het panel en social media kan de jongere doelgroep van 12 en 13 niet goed bereikt worden. Daarbij vullen 

hoger opgeleide jongeren vaker vragenlijsten in dan lager opgeleide jongeren. Om de jongere en laagopgeleide 

groep toch nog te kunnen bereiken, is de vragenlijst meegegaan met een project van TeamAlert op een 

middelbare school. Voorafgaand aan het project vulden de jongeren (vmbo, eerste klas) deze vragenlijst in. Bij 

de groep respondenten die via de school is geworven, moet wel rekening worden gehouden met het feit dat de 
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steekproef hierdoor voor een groot deel specifiek uit 12 en 13 jarigen van het vmbo bestaat. Ook zaten deze 

jongeren klaar voor een verkeersproject, wat de resultaten mogelijk licht kan beïnvloeden.  

Het LAKS (Landelijk Actie Komitee Scholieren) is benaderd, maar zij konden de vragenlijst niet verspreiden 

onder scholieren. Wel is de vragenlijst naar het bestuur van het LAKS opgestuurd, zodat ze als ze dit wilden zelf 

konden deelnemen.  
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Resultaten 

In het komende hoofdstuk zijn de resultaten van de vragenlijst weergegeven. Allereerst volgt een overzicht van 

de kenmerken van de deelnemers die de vragenlijst hebben ingevuld. Vervolgens zijn de resultaten opgesplitst 

naar de vier thema’s die in de vragenlijst aan bod kwamen: hoe belangrijk vinden middelbare scholieren 

aandacht voor het verkeer en wat is hun behoefte hierin? Vervolgens wordt ingegaan op welke inhoud 

middelbare scholieren belangrijk vinden en in welke vorm zij de aandacht voor het verkeer zouden vormgeven.   

Deelnemers 
In totaal vulden 325 scholieren de volledige vragenlijst in. Van de in totaal 325 respondenten was 32,0% man, 

64,3% vrouw en 3,7% gaf aan geen antwoord te willen geven op deze vraag of niet in een hokje te passen. De 

respondenten zaten allen op de middelbare school, leerjaar 1 tot en met 6. De leeftijd liep uiteen van 11 tot 26 

jaar waarbij 94,2% van de respondenten 12 tot en met 17 jaar oud was. De gemiddelde leeftijd was 14,5 jaar 

oud.  

Van de 325 respondenten volgde 41,5% vmbo, 16,3% havo, 5,8% havo/vwo en 30,8% vwo of gymnasium. 

Hierbij gaven 5,5% van de respondenten aan een ander schoolniveau te volgen; hierbij werden 

praktijkonderwijs en vmbo t/havo genoemd. In Tabel 1 is een volledig overzicht van de respondenten 

weergegeven.  

Tabel 1. Demografische kenmerken van de respondenten 

Kenmerk respondenten 
 

Totaal (N=325) Jongen (N=104) Meisje (N=209) Overig (N=12)  
 

100% 32,0% 64,3% 3,7% 

Leerjaar     

Jaar 1 35,4% 51,9% 27,3% 33,3% 

Jaar 2   7,7% 7,7% 8,1% - 

Jaar 3 12,0% 10,6% 12,9% 8,3% 

Jaar 4 17,8% 17,3% 16,7% 41,7% 

Jaar 5 14,2% 6,7% 18,2% 8,3% 

Jaar 6 12,9% 5,8% 16,7% 8,3% 

Niveau  

Vmbo 41,5% 53,8% 34,4% 58,3% 

Havo 16,3% 15,4% 16,3% 25,0% 

Havo / Vwo   5,8% 4,8% 6,2% 8,3% 

Vwo / Gymnasium 30,8% 20,2% 37,3% 8,3% 

Anders 5,5% 5,8% 5,7% - 
 

    

Zoals in het vorige hoofdstuk al beschreven zijn de respondenten op verschillende manieren geworven, 

namelijk via het jongerenpanel van TeamAlert, via social media en via een school. De jonge doelgroep (12 en 13 

jaar) kan namelijk niet via het panel of social media geworven worden, omdat deze leeftijd niet is toegestaan 

op social media. Ook de werving van vmbo’ers bleef achter. Daarom is de vragenlijst meegegaan naar een 

middelbare school. Op deze manier konden de nog ontbrekende doelgroep worden toegevoegd aan de 

steekproef. In totaal vulden 217 jongeren de vragenlijst in via het panel of social media, de overige 108 
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jongeren werden op de school geworven. Op school waren de respondenten eerste klas vmbo’ers. Dit betekent 

dat er in de totale steekproef een relatief grote groep jongeren specifiek in het eerste jaar van het vmbo zitten.  

In de komende alinea’s worden de resultaten van de vragenlijst besproken. Hierbij worden de resultaten van 

de gehele steekproef besproken.  

Resultaten: Belangrijk 
Aan de respondenten is allereerst gevraagd hoe belangrijk zij het thema verkeersveiligheid vinden. Dit is op 

drie manieren uitgevraagd, waarbij de vraag steeds iets concreter geformuleerd werd. Allereerst is het gehele 

thema verkeersveiligheid uitgevraagd, gevolgd door aandacht voor verkeer op school en lessen over verkeer op 

de middelbare school.  

Verkeersveiligheid 

Allereerst is aan de jongeren gevraagd hoe belangrijk zij verkeersveiligheid vinden. De respondenten konden 

deze vraag beantwoorden op een schaal van 1 t/m 10. Gemiddeld genomen gaven de jongeren het cijfer 7,7 op 

een schaal van 10.  

Aandacht voor verkeersveiligheid 

Vervolgens werd gevraagd hoe belangrijk het wordt bevonden om op de middelbare school aandacht aan 

verkeersveiligheid te besteden. Bij deze vraag werd aandacht voor verkeersveiligheid omschreven als ‘alle 

aandacht voor dit onderwerp, in welke vorm dan ook’. Gemiddeld genomen gaven de jongeren op deze vraag 

een 7,1.   

Aandacht voor verkeersveiligheid via lessen 

Om de vraag nog concreter aan de doelgroep voor te leggen is de vraag nog een keer gesteld met in de 

omschrijving specifiek verkeerslessen (namelijk een les in de klas, een praktijkles in het verkeer of een gastles). 

Vervolgens is nogmaals gevraagd hoe belangrijk de middelbare scholieren dit vinden. Gemiddeld genomen 

gaven de jongeren het cijfer 6,8.  

Bovenstaande cijfers zijn weergegeven in Grafiek 1. Opvallend is dat deze drie cijfers steeds verder aflopen. Het 

heel algemene begrip verkeersveiligheid krijgt een 7,7, en hoe specifieker het gemaakt wordt voor de 

doelgroep hoe lager het cijfer wordt. In de conclusies wordt hier verder op ingegaan.  
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Verkeersveiligheid Aandacht voor verkeer Verkeerslessen

Belangrijkheid van...

Grafiek 1. Belangrijkheid van verkeersveiligheid en aandacht voor verkeer op school. 
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Resultaten: Behoefte 
Niet alleen is gevraagd hoe belangrijk middelbare scholieren het onderwerp verkeer vinden, ook is gevraagd 

naar de behoeftes als het gaat om aandacht in het verkeer op de middelbare school.  

Verkeerseducatie voor alle middelbare scholen 

Bijna driekwart (70,5%) van de jongeren vindt dat elke school aandacht aan verkeersveiligheid zou moeten 

geven, tegenover 17,8% van de jongeren die dit niet vinden. 11,7% van de jongeren gaf aan het antwoord op 

deze vraag niet te weten, zie Grafiek 2.  

 

In een open vraag werd uitgevraagd waarom jongeren vinden dat verkeer wel of niet op alle middelbare 

scholen aandacht verdiend. De open antwoorden werden gecodeerd en geanalyseerd. Jongeren die aangaven 

dat ze verkeerseducatie voor iedereen zouden willen, gaven hierbij aan dat dit goed is voor de veiligheid 

(antwoord werd in totaal door 24,9% van alle respondenten geven) en dat je door educatie het verkeer en de 

regels en situaties beter leert kennen (17,5%). 7,1% van de jongeren gaf aan dat het een belangrijk thema was 

en 8% van alle respondenten gaf specifiek aan dat het thema met name voor jongeren relevant is, omdat die 

groep roekeloos/onoplettend is. Een aantal van de open antwoorden zijn hieronder geciteerd: 

“Lessen over verkeer zijn net zo belangrijk als seksuele voorlichting en andere 
voorlichtingen.”  

In de antwoorden was overigens veel overlap te zien, bijvoorbeeld dat jongeren het thema verkeer belangrijk 

vinden, omdat niet alle jongeren de regels kennen en er daardoor ongelukken kunnen gebeuren, zoals 

bijvoorbeeld blijkt uit het volgende citaat:  

“Veel jongeren hebben gevaarlijk rijgedrag, bijvoorbeeld op de fiets. Simpelweg 
omdat er geen/heel weinig verkeerslessen worden gegeven op het VO. Door de 

verkeersregels niet goed te kennen, kunnen er ongelukken gebeuren.” 

70,5%

17,8%

11,7%

Verkeerseducatie voor alle leerlingen

Ja Nee Weet ik niet

Grafiek 2. Verkeerslessen gelijk voor alle middelbare 
scholen. 
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Van de jongeren die aangaven dat aandacht voor verkeer op dit middelbare school niet nodig was, was de 

meest genoemde reden dat het een thema is dat op de basisschool al behandeld is (van alle respondenten gaf 

9,8% dit antwoord). Ook vonden sommige jongeren het niet op de middelbare school passen (2,8%), omdat dit 

niet de verantwoordelijkheid van de school was en/of omdat het niet in het huidige vakkenpakket past.   

“De tijd kan beter benut worden op het secundaire onderwijs, het basisonderwijs 
moet er meer aandacht aan schenken.” 

Een minderheid van de jongeren had aangegeven niet te weten of het thema verkeer op de middelbare school 

moet worden behandeld. Hierbij werd aangegeven dat het voor sommige jongeren (bijvoorbeeld die het niet 

op de basisschool gehad hebben) een goed idee is, maar voor andere niet.  

Hoe vaak 

Aan de respondenten is ook gevraagd hoe vaak zij zelf zouden willen dat er verkeerseducatie wordt gegeven. 

Hierbij geeft geven de meeste jongeren (39,7%) dat ze dit een paar keer per jaar zouden willen zien. Zie alle 

resultaten in Grafiek 3. 

 

12,0%

28,6%
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Grafiek 3. Hoe vaak de jongeren zouden willen dat verkeerseducatie gegeven wordt. 



 

Kwantitatieve toetsing verkeerseducatie – Stichting TeamAlert                 12 

 
 

Doelgroepen 

In een andere vraag werd uitgevraagd welke groepen mensen volgens de jongeren belangrijk zijn om aandacht 

aan te geven als het gaat om verkeersveiligheid. Hierbij konden meerdere antwoorden aangeklikt worden, 

waardoor het totaal aantal hoger optelt dan 100%. Het antwoord ‘iedereen’ was een exclusief antwoord. Dit 

betekent dat als dit antwoord aangeklikt werd, alle andere categorieën niet ook nog aangeklikt konden 

worden.  

Uit de resultaten bleek dat de respondenten met name vinden dat kinderen van de basisschool lessen over het 

verkeer nodig hebben (48,3%). 43,1% geeft aan dat het voor iedereen belangrijk is om lessen over het verkeer 

te krijgen. Alle gegevens zijn weergegeven in Grafiek 4. 

 

 

 

48,3%
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22,2% 21,8% 21,5%
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Wie heeft lessen over het verkeer nodig?

Grafiek 4. Belangrijke doelgroepen voor verkeerseducatie. 
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Resultaten: Inhoud 
Naast de belangrijkheid van en behoefte aan aandacht voor verkeer, is ook uitgevraagd welke thema’s de 

respondenten belangrijk vinden. Alle gegevens zijn weergegeven in Grafiek 5 op de volgende pagina. 

Opvallend aan de resultaten is met name dat de jongeren elk thema belangrijk lijken te vinden. Over het 

algemeen geven maar weinig jongeren aan dat ze een thema (heel) onbelangrijk vinden. De thema’s alcohol en 

drugs springen eruit als het gaat om het aantal jongeren dat dit thema als ‘heel belangrijk’ ziet (respectievelijk 

50,2% en 49,2%). Daarmee lijken dit volgens jongeren de belangrijkste thema’s te zijn. Wanneer ook naar de 

categorie ‘belangrijk’ wordt gekeken, springen de thema’s borden en regels en afleiding er naast alcohol en 

drugs uit als belangrijke thema’s volgens de jongeren. Nogmaals kan worden opgemerkt dat geen enkel thema 

door de jongeren als onbelangrijk wordt bestempeld, zie ook de conclusies.  

Belangrijke momenten 

Los van de thema’s is in een open vraag uitgevraagd welke belangrijke momenten jongeren zien om bij aan te 

kunnen sluiten met verkeerseducatie. Dit bleek een lastige vraag te zijn waar bijna de helft (44,9%) van de 

jongeren geen antwoord op wist. De gegeven open antwoorden zijn gecodeerd en geanalyseerd.  

Hieruit bleek dat voor veel jongeren het begin van het schooljaar, met name het begin van de middelbare 

school (de start van de brugklas), een belangrijk moment is (13,5%). Ook werd de winter, met bijbehorende 

donkere periode (fietsverlichting) en gladheid vaak genoemd werd (17,5%). Tot slot werd het moment direct na 

een ongeluk dat dichtbij gebeurd is (4,6%) genoemd. Ook de periode waarin jongeren bezig gaan met hun 

scooter- of autorijbewijs werd aangemerkt (5,8%). Tot slot bleek dat 4,3% van de jongeren geen specifieke 

momenten kenmerkten, maar het thema op elk moment belangrijk vindt.   

“Ik vond/vind het eerste jaar echt heel belangrijk tijdens het fietsen. Ik had voor 
mijn eerste week nog nooit die weg gefietst, dus dat was best wel spannend. Nu 

ben ik er wel aan gewend om daar naartoe te fietsen. Echter, in alle tijden zijn 
lessen over het verkeer belangrijk.”
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Grafiek 6. Het belang van verschillende verkeersveiligheidsthema's volgens jongeren.
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Resultaten: Vorm 
Het derde thema in de vragenlijst is de vorm van de aandacht voor verkeer. Allereerst is uitgevraagd welke type 

verkeerseducatie de respondenten zouden willen krijgen. De respondenten konden hierbij meerdere 

antwoorden aanklikken, waardoor de percentages dan ook tot meer dan 100% optellen. 

Type verkeerseducatie 

De resultaten zijn weergegeven in Grafiek 6. In de grafiek is af te lezen dat de jongeren het liefste leren in een 

nagemaakte omgeving, zoals VR of een rijsimulator (60,6%), een les in de praktijk (59,4%) of een spel/wedstrijd  

(57,8%). Een kleine groep jongeren gaven nog een eigen suggestie, hierbij werd vier keer het antwoord uit een 

theorie/tekstboek gegeven. Eenmaal werd video’s gesuggereerd. (De overige zes antwoorden waren geen 

duidelijk antwoord op de vraag.)  

Met een open vraag is toelichting gevraagd op de keuze voor het type verkeerseducatie. De antwoorden 

werden gecodeerd en uit de analyse bleek dat de toelichtingen die jongeren gaven erg op elkaar leken, 

onafhankelijk van de gekozen vorm. De jongeren gaven in hun toelichtingen aan dat de vorm met name ‘leuk’ 

en ‘niet saai’ moet zijn voor de doelgroep. Uit de toelichtingen bleek dat jongeren het belangrijk vinden dat de 

educatie aansprekend is, om zo de aandacht vast te kunnen houden. Door de educatie leuk te maken, zouden 

jongeren er het meeste van opsteken. Daarnaast kwam vaak terug dat een praktische les en ervaringen opdoen 

geschikt zijn bij het thema verkeer. Hieronder volgen een aantal citaten die goed weergeven welke antwoorden 

terug kwamen: 

“Ik denk wel dat het belangrijk is dat het “leuk” wordt gemaakt. Dus in een 
spelvorm of wat dan ook, maar dat er wel wordt geleerd.” 

“Ik denk dat leerlingen veel meer hun best gaan doen en echt iets leren als ze 
actief mee kunnen doen en het leuk vinden wat ze doen.” 

“Ik vind alle opties leuk. Op de basisschool leerde ik voornamelijk bij 
verkeerslessen uit boekjes, dat was heel saai. Deze opties zijn meer in de praktijk, 

waardoor het ook leuker is om te doen en het je meer bijblijft.” 

“Ik ben van mening dat je het best leert van ervaring. Zo maakt het de meeste 
indruk.”  
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Grafiek 7. Voorkeur voor type verkeerseducatie. 
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Wie geeft de verkeerseducatie 

Naast de vorm, is ook uitgevraagd welke voorkeur jongeren hebben voor wie de educatie geeft. Opnieuw 

konden de respondenten hierbij meerdere antwoorden aanklikken. In Grafiek 7 is te zien dat met name 

experts, gastdocenten, ervaringsdeskundigen en politie worden gekozen door de jongeren (respectievelijk 

59,1%, 51,1%, 51,1% en 49,9%).  

 

 

Regelen van de verkeerseducatie 

Ook is de jongeren gevraagd hoe ze verkeerseducatie zouden regelen. Hierbij konden ze kiezen uit vier opties: 

tijdens een projectweek of -dag, als extra les of vak, als onderdeel van een vak of ze konden nog een andere 

suggestie doen. In Grafiek 8 is te zien dat de optie tijdens een projectweek of -dag het vaakst gekozen werd 

(37,2%), gevolgd door als extra vak (32,6%). Als onderdeel van een ander vak werd door een kwart van de 

jongeren (25,8%) gekozen. 14 jongeren hadden de optie ‘anders, namelijk’ aangeklikt (4,3%). Suggesties die 

hierbij gegeven werden waren onder andere om geen aandacht aan het verkeer te geven, tijdens een 

bijeenkomst/voorlichting in een grote zaal of aula, of als een vervanging van een ander vak of lesuur.  
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Grafiek 8. Wie moet volgens jongeren de verkeerseducatie geven. 
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In een extra vraag is aan de respondenten die de optie als extra les of vak hadden aangegeven, uitgevraagd als 

onderdeel van welk vak de jongeren dit dan voor zich zagen. Hierbij werd mentorles het vaakst genoemd (15x), 

gevolgd door burgerschap (9x), maatschappijleer (9x), Nederlands (8x). Vakken die minder vaak genoemd 

werden zijn gym (6x), muziek (6x), aardrijkskunde (4x), Duits (5x), Engels (4x), biologie (2x), CKV (1x) en als 

nieuw vak (1x). Ook werden tussenuren genoemd (5x).  

Omzetten naar gedrag 

Door middel van een open vraag is aan de respondenten gevraagd wat jongeren zou kunnen helpen om wat ze 

leren tijdens verkeerseducatie, ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen. In totaal gaven 240 jongeren 

antwoord op deze vraag, de overige 85 hadden of geen antwoord gegeven of gaven aan geen antwoord te 

weten op de vraag. 

De 240 gegeven antwoorden werden gecodeerd, waarbij het opviel dat de jongeren veel overeenkomstige 

antwoorden gaven, de resultaten van de meest voorkomende thema’s zijn weergegeven in Grafiek 9. Zo werd 

het vaakst (71x) genoemd dat het belangrijk is om jongeren de gevolgen en/of risico’s van het gedrag in het 

verkeer in te laten zien. Door 62 jongeren werd geopperd dat ervaringsverhalen van mensen die een ongeluk in 

het verkeer hebben meegemaakt helpen. Jongeren geven hierbij aan dat het belangrijk is dat het verhaal 

indruk maakt om het te laten beklijven. Veel jongeren een antwoord dat een combinatie was van het inzien van 

de gevaren in combinatie met het ervaringsverhaal. Andere thema’s die minder vaak genoemd werden zijn: 

ervaringen op doen in het verkeer, meer boetes/controles en meer aandacht voor verkeer op school. 

“Om een jongere wakker te schudden laat je ernstige dingen zien en mensen die 
iets mee hebben gemaakt over het onderwerp vertellen.” 

“Wat er geleerd is meteen toepassen en leren door te doen, in plaats van alleen 
theorie. En laten zien dat gevaar in elke situatie is, en niet alleen maar een 'ver-

van-je-bed-show'.” 

Ook kwamen de thema’s telefoongebruik en afleiding, normen en groepsgedrag naar voren. Tot slot werd nog 

door 10 jongeren aangehaald dat belonen juist beter werkt door straffen, en gaven 9 jongeren aan dat het 

belangrijk is om kennis op een leuke/aansprekende manier over te brengen. Overige antwoorden werden 

slechts 1 of enkele keren genoemd en zijn daarom niet verder meegenomen in de analyse.  

“Het in groepsverband leren van de regels. Groepsdruk is denk ik namelijk een 
van de redenen dat jongeren de verkeersregels overtreden.” 
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Baas van Nederland en extra ideeën 

Aan het einde van de vragenlijst hadden de respondenten de mogelijkheid om in een open antwoord te 

omschrijven wat zij zouden doen om jongeren veilig door het verkeer te laten gaan. De open antwoorden 

werden gecodeerd, waarbij het opvallend was dat de antwoorden erg van elkaar verschilden. De vraag was dan 

ook erg breed gesteld. Het was hierdoor lastig om een goede codering te hanteren. In de antwoorden is tijdens 

de analyse daarom gezocht naar veel voorkomende steekwoorden. 

Hieruit bleek dat 88 jongeren aan geven iets op school en/of voorlichting te doen. Hierbij moet wel opgemerkt 

worden dat deze vraag aan het einde van de vragenlijst zat en de jongeren al een gehele vragenlijst over dit 

onderwerp hadden ingevuld. Dit kan de antwoorden beïnvloed hebben. Opvallend was wel dat 11 jongeren 

hierbij nog expliciet aangaven het belangrijk te vinden dat het om ‘leuke’ en aansprekende voorlichting of 

lessen moet gaan, een antwoord dat ook bij eerdere open vragen al terug kwam. 

De volgende thema’s dat vaak terug kwamen waren boetes (37x) en regels (12x). Ook belonen van goed gedrag 

in plaats van straffen werd genoemd (13x). Fietsverlichting (18x), telefoongebruik in het verkeer aanpakken 

(11x), camera’s ophangen (11x) en campagnes (10x) werden genoemd. 7 jongeren zagen een rol weggelegd 

voor ouders om jongeren veiliger door het verkeer te laten bewegen.  

“Ik vind dat kinderen doen alsof ze alles weten. Ik spreek ook voor mezelf, maar 
uiteindelijk weten en snappen ze het niet. Daar vind ik zo’n les belangrijk voor.” 

“Het lijkt me echt een supergoed idee als er 1 keer in de paar jaar op school iets 
*leuks* met verkeer wordt gedaan. Ik vind het jammer dat ik het waarschijnlijk 

niet zelf mee zal maken haha.” 
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Grafiek 10. Zaken die volgens jongeren helpen om geleerd gedrag in de praktijk uit te voeren. 
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Conclusie 

In deze kwantitatieve toetsing werden de belangrijkste resultaten uit de eerdere onderzoeksfases, de 

deskresearch en de focusgroepen, getoetst onder een grotere groep scholieren. Achterhaald werd hoe 

belangrijk scholieren verkeersveiligheid vinden, welke behoefte ze hebben aan verkeerseducatie en hoe ze dit 

zouden vormgeven als het gaat om inhoud en vorm. De belangrijkste conclusies zijn hieronder weergegeven. In 

een apart document zijn de deskresearch, focusgroepen en deze toetsing naast elkaar gelegd en zijn de 

resultaten samengevoegd tot praktische aanbevelingen.  

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

verkeersveiligheid in het algemeen belangrijk wordt bevonden werd ook in de focusgroepen uit de tweede 

onderzoeksfase gevonden. 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. Ook dit is een 

resultaat dat ook in de focusgroepen gevonden werd. Scholieren vinden het thema dus belangrijk om 

ongelukken te voorkomen, maar hoe dichter het bij de doelgroep komt en hoe specifieker het gemaakt wordt, 

hoe minder belangrijk ze het lijken te vinden. Dit kan te maken hebben met zelfoverschatting. In de praktische 

aanbevelingen in het aparte document wordt hier verder op ingegaan.  

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. Het start van een nieuw schooljaar, en dan met name de start van de brugklas 

wordt hierbij als een geschikt moment gezien. Ook de winter, met bijbehorende donkere periode en eventuele 

gladheid, wordt genoemd als een geschikt moment om aandacht aan het verkeer te schenken. Ook de periode 

waarin scholieren starten met rijlessen (scooter en auto) wordt aangemerkt als mogelijk moment om bij aan te 

haken.   

Inhoud 
Scholieren vinden eigenlijk geen enkel subthema binnen verkeersveiligheid onbelangrijk. Ook dit komt sterk 

overeen met het eerdere resultaat dat jongeren verkeersveiligheid belangrijk vinden. Specifiek de thema’s 

alcohol en drugs in het verkeer en in iets mindere mate afleiding en verkeersregels en -borden kwamen naar 

voren als de belangrijkste thema’s om aandacht aan te schenken in het verkeer.  

Vorm 
Tot slot is aan de jongeren uitgevraagd op welke manier jongeren verkeerseducatie zouden vormgeven. Op dit 

moment lijkt verkeerseducatie een saai imago te hebben zo bleek uit de focusgroepen. Ook uit de huidige 

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 les 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. Jongeren 

geven aan dat dit dé manier is om jongeren in te laten zien dat het verkeer gevaarlijk kan zijn. Hierbij moet 

worden aangemerkt dat het gebruik van deze techniek ook averechts kan werken. In het losse document met 

de praktische aanbevelingen wordt hier dieper op ingegaan.  

Discussie 
In deze toetsing werd een aantal van de belangrijkste resultaten uit de eerdere onderzoeksfases onder 325 

middelbare scholieren getoetst. Deze respondenten werden in eerste instantie via het panel van TeamAlert en 

via social media geworven. Via deze kanalen was het niet mogelijk om eerste klassen en vmbo’ers te bereiken. 

De vragenlijst is daarom met een project van TeamAlert meegegaan en door 108 scholieren uit de eerste klas 

vmbo ingevuld. Het voordeel hiervan was dat alle niveaus en leerjaren gerepresenteerd zijn.  
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Een kanttekening moet geplaatst worden bij de steekproef van dit onderzoek. Doordat de vragenlijst specifiek 

onder een eerste klas vmbo is uitgezet, zijn vrijwel alle respondenten van het vmbo, automatisch ook uit het 

eerste leerjaar. Omgekeerd zijn vrijwel alle respondenten uit het eerste leerjaar ook van het vmbo. Dit 

betekent dat opleidingsniveau en leerjaar (en dus leeftijd) door de manier van werven afhankelijk van elkaar 

zijn. Hier komt bij dat deze specifieke groep de vragenlijst invulde voorafgaand aan een project van TeamAlert, 

wat de resultaten mogelijk kan beïnvloeden. Het is onbekend of en welk effect dit heeft gehad. Dit onbekende 

effect hangt daarbij ook samen met leerjaar en opleidingsniveau. Samengenomen betekende dit dat het niet 

mogelijk was om in de resultaten opsplitsingen te maken en verschillen tussen groepen te onderzoeken en dat 

de resultaten gelden voor de specifieke steekproef van dit onderzoek. 

De resultaten komen overigens sterk overeen met de resultaten uit de voorgaande onderzoeksfases. De 

verwachting is daarom dat de steekproef uit het huidige onderzoek slechts een kleine invloed op de resultaten 

heeft gehad. 

 

In deze toetsing werden de belangrijkste resultaten uit de eerdere onderzoeksfases aan een grote groep 

middelbare scholieren voorgelegd. De resultaten van deze toetsing zijn samengenomen met de resultaten uit 

de deskresearch en de focusgroepen. In een apart document zijn op basis daarvan praktische aanbevelingen 

geformuleerd.  
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Bijlage 1: Vragenlijst 

De volledige vragenlijst zoals uitgezet is hieronder bijgevoegd. Voor elke vraag staat hieronder het thema 

benoemd waar de vraag zich op richt. In de vragenlijst voor de respondent was dit uiteraard niet opgenomen.  

1. Hi, zit jij op de middelbare school? Dan zijn we op zoek naar jou! We zijn benieuwd naar jouw 

mening over de aandacht voor verkeersveiligheid op school. Geen enkel antwoord is goed of fout; 

het gaat echt om jouw mening. Het invullen duurt ongeveer 5-7 minuten en jouw antwoorden 

worden gebruikt om iets te organiseren op scholen rondom verkeersveiligheid. Bovendien 

worden er ook nog een cadeaubon van €25 verloot! De winnaar wordt op woensdag 15 december 

bekendgemaakt via ons Instagramkanaal @TeamAlertNL. De winnaar ontvangt ook altijd een 

mailtje. 

 

TeamAlert is een jongerenorganisatie die jou uitdaagt slimme keuzes te maken. En jij kan ons daarbij 

helpen door deze vragenlijst in te vullen! 

 

2. Demografisch In welk jaar van de middelbare school zit jij? 

a. Jaar 1 

b. Jaar 2 

c. Jaar 3 

d. Jaar 4 

e. Jaar 5 

f. Jaar 6 

g. Ik zit niet op de middelbare school (>>Vraag 27) 

 

3. Belangrijk Hoe belangrijk vind jij het onderwerp verkeersveiligheid? Geef een cijfer op een schaal 

van 1 (helemaal niet belangrijk) naar 10 (heel belangrijk) 

 

4. Belangrijk Hoe belangrijk vind jij het dat er op de middelbare school aandacht is voor 

verkeersveiligheid? Het gaat hierbij om alle aandacht voor dit onderwerp, in welke vorm dan ook. 

Geef een cijfer op een schaal van 1 (helemaal niet belangrijk) naar 10 (heel belangrijk) 

 

5. Met verkeerslessen bedoelen we alle aandacht die er op een school is voor verkeersveiligheid. 

Denk aan een les in de klas, een praktijkles in het verkeer of een gastles. Het kan dus vanalles 

zijn! 

 

6. Belangrijk Hoe belangrijk vind jij het dat er op de middelbare school verkeerslessen zijn? Geef een 

cijfer op een schaal van 1 (helemaal niet belangrijk) naar 10 (heel belangrijk) 

 

7. Behoefte Sommige scholen geven wel lessen over het verkeer, andere scholen niet. Vind jij dat 

elke jongere over het verkeer zou moeten leren op school? Bijvoorbeeld net zoals dat elke 

leerling nu Nederlands leert. 

a. Ja 

b. Nee 

c. Weet ik niet 

 

8. Behoefte Waarom vind jij dat er wel of geen lessen over verkeer gegeven moeten worden op elke 

school? 

 

9. Behoefte Welke groep heeft volgens jou lessen over het verkeer nodig? Je kan meerdere 

antwoorden aanklikken. 

a. Kinderen (leerlingen op de basisschool) 

b. Jongeren (leerlingen van de middelbare school) 
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c. Ouders van leerlingen op school 

d. Oudere mensen (opa’s en oma’s) 

e. Automobilisten 

f. Wielrenners 

g. Scooterrijders 

h. Iedereen (Exclusief 

i. Anders, namelijk… 

 

10. Inhoud Welke onderwerpen vind jij belangrijk om over te leren? 

a. Afleiding in het verkeer 

b. Alcohol in het verkeer 

c. Drugs in het verkeer 

d. Te hard rijden 

e. Verkeersborden en regels 

f. Omgaan met andere mensen op de weg 

g. Fietsverlichting 

h. Informatie over het halen van je rijbewijs 

i. Heel onbelangrijk / onbelangrijk / neutraal / belangrijk / heel belangrijk 

 

11. Vorm Hoe zou jij willen dat de verkeersles eruitziet? Je kan meerdere antwoorden aanklikken. 

a. Een praktijkles (meerijden met een vrachtwagen, fietsskills oefenen, opdrachten in 

het verkeer uitvoeren) 

b. Leren door een spel of wedstrijd met je klas (een quiz, een debat, een escaperoom) 

c. Online leren (online games, computerprogramma‘s of apps) 

d. Luisteren naar verhalen en kennis (in gesprek met een slachtoffer, iemand 

interviewen, naar een toneelstuk) 

e. Leren door zelf te verzinnen (een campagne ontwerpen, een strip maken, acteren) 

f. Leren in een nagemaakte omgeving (Virtual Reality (VR), een rijsimulator) 

g. Anders, namelijk… 
 

12. Vorm Licht hier je antwoord toe; waarom heb je deze optie(s) gekozen? 

 

13. Vorm Wie zou jij willen dat de verkeerslessen geeft? Je kan meerdere antwoorden aanklikken 

a. Politie 

b. Eigen docenten 

c. Mentor 

d. Rij-instructeur 

e. Gastdocenten: iemand die speciaal voor de verkeersles op school komt 

f. Een expert, iemand die veel over het verkeer weet 

g. Andere jongeren die mij goed begrijpen 

h. Iemand die een ongeluk heeft meegemaakt (een ervaringsdeskundige) 

i. Anders, namelijk… 

 

14. Behoefte / Vorm Stel jij bent de baas over jouw school. Hoe vaak zou jij willen dat er lessen over 

het verkeer worden gegeven? 

a. Elke week 

b. Elke maand 

c. Een paar keer per jaar 

d. Eén keer per jaar 

e. Nooit: ik zou helemaal geen lessen over het verkeer geven 
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15. Inhoud Zijn er belangrijke momenten tijdens je middelbare school waarop lessen over het verkeer  

extra belangrijk zijn? Licht hieronder toe welke momenten dit zijn en waarom. 
 

16. Vorm Hoe zou jij willen dat een verkeersles geregeld wordt? 

a. Als extra les of vak [>> Vraag: 18.] 

b. Als onderdeel van een ander vak [>> Vraag: 17.] 

c. Tijdens een projectweek / projectdag [>> Vraag: 18.] 

d. Anders, namelijk Vp [>> Vraag: 18.] 
 

17. Vorm Als onderdeel van welk vak zou jij verkeerslessen willen hebben? 

 

18. Vorm / Inhoud / Behoefte We zien soms dat jongeren wel weten hoe ze zich veilig in het verkeer 

kunnen gedragen, maar dat ze dit niet altijd doen. Wat kan volgens jou helpen om wat je leert 

over het verkeer ook echt te gaan doen? 

 

19. Vorm / Inhoud Stel jij bent de baas van Nederland, hoe zou jij ervoor zorgen dat jongeren veilig 

door het verkeer gaan? Geen antwoord is te gek! 

 
20. Je bent bijna aan het einde van de vragenlijst. Er volgen nog een paar vragen over jou zelf. 

 

21. Demografisch Welk niveau van de middelbare school volg jij? 

a. Vmbo 

b. Havo 

c. Havo / Vwo 

d. Vwo / Gymnasium 

e. Anders, namelijk… 

 

22. Demografisch Hoe oud ben jij? 

 

23. Demografisch Ik ben een 

a. Man 

b. Vrouw 

c. Pas niet in een hokje / wil ik niet zeggen 

 

24. Overig Heb je nog vragen, opmerkingen of wil je nog iets extra‘s vertellen? Hieronder kan je alles 

kwijt! 

 

25. Wil je kans maken op de cadeaubon van 25 euro? Laat dan hieronder je emailadres achter, zodat 

we weten waar de cadeaubon naartoe gestuurd kan worden. We gebruiken je emailadres 

natuurlijk nergens anders voor. De winnaar wordt ook op woensdag 15 december 

bekendgemaakt via ons Instagramkanaal @TeamAlertNL. 

 

26. Dit is het einde van de vragenlijst. Super bedankt voor het invullen. Wij gaan met jouw 

antwoorden aan de slag om verkeer op een betere manier aan te bieden op de middelbare 

school. 

 

27. Helaas val je niet in de doelgroep van dit onderzoek. Volgende keer beter! 

Vind je het leuk om vaker aan zulke onderzoeken mee te doen? Op de volgende pagina word je 

doorverwezen naar de inschrijfpagina van ons jongerenpanel! 


