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Samenvatting

Aanleiding
Zowel landelijk als lokaal is er steeds meer aandacht voor verkeersveiligheid in de omgeving
van basisscholen. Dit door toenemende berichtgeving over onveilige en onoverzichtelijke situaties, met name vlak voor aanvang en vlak na sluiting. Een belangrijke bijdrage aan de beleefde
onveiligheid wordt geleverd door het toenemende aantal ouders dat hun kinderen per auto naar
de basisschool brengt, en het rijgedrag dat zij daarbij vertonen (zoals te hard rijden en het blokkeren van ander verkeer tijdens het afzetten van het kind). Het voorliggende onderzoek heeft
als doel: het formuleren van oplossingsrichtingen om deze ouders tot veiliger gedrag te verleiden. Om dit doel te bereiken is dieper inzicht nodig in de keuzefactoren van deze ouders, en in
het rijgedrag dat deze ouders veelal vertonen.
Keuzemodel en onderzoeksvragen
Het keuzegedrag van ouders en het verkeersgedrag dat hieruit voortkomt is in het kader van dit
onderzoek opgehangen aan de Constant-Risico-theorie. Het traditionele model van deze theorie is in dit kader licht aangepast. Zie figuur 1.

Figuur 1: De Constant-risico-theorie, uitgebreid o.b.v. het keuzemodel voor ouders van basisschoolkinderen (groene
blokken zijn de wijzigingen t.o.v. het traditionele model)

In het keuze-en rijgedrag van de ouders worden 3 niveaus onderscheiden, met ieder hun eigen
onderzoeksvraag:
Op strategisch niveau besluiten ouders om al dan niet hun kind naar school te brengen/begeleiden (los van de vervoerwijze). Op dit niveau luidt de onderzoeksvraag: Op basis
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van welke factoren besluiten ouders om hun kind(eren) naar school te brengen/begeleiden,
in plaats van hen zelf te laten reizen.
Op tactisch niveau maken de ouders een keuze voor een bepaald vervoermiddel. De onderzoeksvraag luidt: Waarom kiezen veel ouders voor de auto als vervoermiddel om hun kind te
halen/brengen bij school?
Op operationeel niveau wordt het daadwerkelijke rijgedrag beschreven, in dit geval van de
ouders die besloten hebben om hun kind per auto te brengen. De onderzoeksvraag op dit
niveau luidt: In hoeverre vertonen ouders die hun kind(eren) per auto halen/brengen afwijkend cq onverantwoord gedrag t.o.v. hun ‘normale’ verkeersgedragingen?

Analyse per niveau
Bij het uitvoeren van de analyse is onder andere gebruik gemaakt van eerder onderzoek, met
name SWOV-onderzoek naar de keuzefactoren (bijvoorbeeld subjectieve veiligheid, afstand,
inschatting van de vaardigheden van het kind) van ouders om hun kind al dan niet zelfstandig
1
naar school te laten gaan . Een belangrijke aanname hierbij is dat ouders een bepaalde set
keuzefactoren niet 1 maar 2 maal afwegen. Op strategisch niveau bepalen zij hiermee om al
dan niet hun kinderen zelfstandig naar school te laten gaan, en op tactisch niveau hanteren zij
dezelfde set keuzefactoren (maar met een nieuwe weging!) om het meest geschikte vervoermiddel te bepalen. Hierna worden per niveau de belangrijkste bevindingen beschreven, die tevens antwoord bieden op de onderzoeksvragen:
Strategisch niveau
De beleving van de verkeersveiligheid door de ouder telt het zwaarst mee in de afweging
om het eigen kind al dan niet zelfstandig naar school te laten gaan.
Deze beleving wordt veruit het sterkst beïnvloed door de subjectieve, gekleurde en persoonlijke informatie van anderen (ouders, buurtgenoten, kinderen).
Aan deze subjectieve informatie wordt zoveel waarde gehecht dat het effect zelfs optreedt als andere vormen van informatie (objectief, cijfermatig) deze tegenspreken.
Informatie over verkeersveiligheidsmaatregelen in de schoolomgeving werkt eerder averechts; het wekt het gevoel op dat het ‘blijkbaar onveilig is’.
Na de beleving van de verkeersveiligheid zijn de afstand/reistijd naar school en de inschatting van de vaardigheden van het kind de grootste invloedsfactoren.
Tactisch niveau
Op tactisch niveau zijn de ouders beschouwd die op strategisch niveau ervoor hebben gekozen om hun kind naar school te brengen/begeleiden, en vervolgens op tactisch niveau ervoor kiezen om dit per auto te doen. Voor deze groep ouders zijn de volgende bevindingen
gedaan:
De afstand/reistijd van huis naar school weegt voor deze ouders het zwaarst mee in hun
afweging, gevolgd door subjectieve verkeersveiligheid en de mogelijkheid tot het combineren van de schoolrit met de woon-werkrit.
Ten opzichte van de totale groep ouders weegt het argument van het combineren van de
schoolrit met de woon-werkrit dus relatief zwaar.
Operationeel niveau
De op tactisch niveau gemaakte keuzes beïnvloeden het verkeersgedrag van de ouders die
hun kind naar school brengen. Niet alleen omdat zij dit per auto doen, maar ook in het rijgedrag dat zij daarbij vertonen. 3 factoren dragen hieraan het meest bij:
Lagere betrachte voorzichtigheid door de keuze voor de keuze. De onderzochte ouders
hebben onder andere voor de keuze gekozen omdat zij de situatie onveilig achten. Deze
ouders voelen nadrukkelijker de bescherming die de auto hen biedt. Volgens de (stan-

1

Bron: A. Hoekstra, W. Mesken en W. Vlakveld, “Zelfstandig of begeleid naar school: beleving van verkeersonveiligheid
door ouders van basisschoolleerlingen”, SWOV, 2010
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daard) Constant-risico-theorie neemt het waargenomen risico af, en zal daarmee ook de
betrachte voorzichtigheid afnemen.
Haast i.c.m. ander reisdoel. Daar waar de autorit naar school tevens deel uitmaakt van
de woon-werkrit is er relatief vaak sprake van haast.
Routinematig gedrag: Door herhaling en door de eenvoud van de taak kan deze al snel
routinematig worden, waardoor ouders achter het stuur minder geneigd zijn om extra op
te letten bij het naderen van de school en afzetten van het kind.
De onveiligheid die door het hierboven beschreven gedrag ontstaat zal op strategisch niveau voor meer beleefde onveiligheid zorgen. Daarmee stijgt de kans groter dat meer ouders ervoor zullen kiezen om hun kind naar school te brengen/begeleiden in plaats van zelfstandig te laten gaan, en dit per auto te doen.
Overige relevante sociaal-psychologische overwegingen
Een aantal overwegingen is relevant in dit kader. De belangrijkste hiervan is de leerontwikkeling
van het kind in het verkeer. Door zich op relatief jonge leeftijd in het verkeer te begeven ontwikkelen kinderen sneller hun waarnemings- en inschattingsvermogen. Bovendien maken zij eerder kennis met de sociale omgangsnormen in het verkeer. Dit aspect wordt door veel ouders
vaak onderschat.
Dit punt heeft relatie met een tweede bevinding, namelijk dat steeds meer ouders onderschatten hoeveel tijd, aandacht en energie nodig zijn voor een goede opvoeding. In de afweging hoe
hun kinderen naar school te krijgen zullen zij eerder voor een oplossing kiezen die voor hen het
makkelijkst en minst tijdrovend is: de auto.
Conclusies
Zoals enigszins verwacht mocht worden, is er sprake van een negatieve spiraal binnen de keuze- en gedragscyclus van ouders. Deze wordt in figuur 2 gevisualiseerd.
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Figuur 2: De neerwaartse spiraal die qua verkeersveiligheid ontstaat door het keuze- en rijgedrag van ouders naar basisscholen

Belangrijk is echter dat ieder van de 3 niveaus enkele factoren bevat die zorgen voor een versnelling van deze neerwaartse spiraal:
Op strategisch niveau: De waarde die ouders hechten aan de subjectieve verhalen van anderen, en het averechtse niveau dat communicatie over fysieke maatregelen kan hebben.
Op tactisch niveau: Het toenemende gewicht dat wordt toegekend aan de combinatie
schoolrit-woonwerkrit, waardoor ouders nóg eerder besluiten om met de auto te gaan.
Op operationeel niveau gedragen ouders zich minder veilig, juist doordat ze zich veiliger
voelen vanwege de bescherming die de auto hen biedt. In combinatie met haast (zie combinatie schoolrit-woonwerkrit) en opgebouwde routine wordt dit versterkt.

Oplossingsrichtingen
Op ieder van de drie onderscheiden niveaus zijn oplossingsrichtingen geformuleerd, die aanhaken bij de conclusies van de analyse:
Strategisch: Richt de schoolomgeving proactief in, in plaats van reactief. Zorg ervoor dat de
infrastructuur richting de automobilist uitstraalt “Dit is jouw rol; je bent slechts één van de vele verkeersdeelnemers; gedraag je daarnaar”, en niet “Let op; het is hier onveilig”. Beperk de
hoeveelheid aanvullende informatie en communicatie tot het minimum; zorg ervoor dat de
infrastructuur zelf fysiek uitstraalt wat het gewenste gedrag is; self-explaining roads.
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Tactisch: Benadruk de baten die het kind ondervindt door zich op jongere leeftijd in het verkeer te begeven.
Operationeel: Het benadrukken van de rol van fietsers en voetgangers in de inrichting van
de schoolomgeving. Op deze wijze wordt zowel het beschermde gevoel van de automobilist
als diens routinegedrag onderbroken bij het naderen van de school.
Maatregelen
Voorgesteld wordt om een combinatie toe te passen van inrichtings- en educatieve maatregelen. De inrichtingsmaatregel beïnvloedt de keuze- en gedragscyclus op strategisch en operationeel niveau, de educatieve maatregel op tactisch niveau:
Inrichtingsmaatregel
De toepassing van het Shared Space-concept sluit in potentie goed aan bij het gewenste rijgedrag zoals vermeld bij de oplossingsrichtingen. In het onderzoek wordt aan de
hand van enkele impressies getoond hoe een Shared Space-inrichting van de schoolomgeving het gewenste gedrag kan stimuleren.
Educatieve maatregel
Voor de invulling van de educatieve maatregel wordt een combinatie van 2 acties voorgesteld:
Een voorlichtingstraject door basisscholen in samenwerking met gemeente en politie, inclusief het aanbieden van een website. Contacten tussen scholen en ouders
lopen in veel gevallen reeds, maar voorgesteld wordt om in deze bestaande contacten en publicaties meer aandacht te besteden aan de baten die het kind ondervindt
door zich eerder in het verkeer te begeven.
Een plaatsen van een mottobord op de weg naar school. Belangrijk hierbij is deze zo
vorm te geven dat de juiste doelgroep op de juiste wijze aangesproken in wordt. In
het kader van het onderzoek is een voorbeeld opgesteld van hoe een dergelijk mottobord eruit kan zou kunnen zien.
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1

Inleiding

De directe omgeving van basisscholen is steeds vaker een punt van aandacht in Nederland. Rond de
aanvang van de lessen is het een komen en gaan van leerlingen. De laatste jaren worden deze momenten steeds drukker en chaotischer, en daarmee onveiliger. Middels infrastructurele en educatieve
maatregelen proberen overheden en scholengemeenschappen hierop te anticiperen.
Steeds vaker wordt het afzetten van kinderen per auto genoemd als oorzaak van de chaotische taferelen vlak voor de lessen beginnen. Afgaande op de berichtgeving lijkt het erop dat kinderen ook
steeds vaker per auto naar school worden gebracht, en dat hun ouders zich daarbij niet van hun veiligste kant laten zien. Daarom is het haal- en brenggedrag van de ouders is het hoofdonderwerp van
de voorliggende onderzoeksrapportage.
Doel van het onderzoek is het formuleren van oplossingsrichtingen om ouders die hun kinderen per
auto naar school brengen tot veiliger verkeersgedrag te verleiden. In het onderzoek worden deze oplossingsrichtingen tevens doorvertaald in concrete maatregelen.
Een veelgehoorde uitspraak is dat ouders door de toenemende onveiligheid naar/bij school vaker voor
de auto kiezen en daarmee bijdragen aan diezelfde onveiligheid. Hoewel hierin ongetwijfeld een kern
van waarheid zal zitten, is deze denklijn te globaal en te kort door te bocht om concrete aanknopingspunten voor gedragsverandering te verkrijgen. Om tot concrete oplossingen te komen is dieper inzicht
nodig in de factoren die bijdragen aan de keuze om het kind per auto te brengen, en in het resulterende verkeersgedrag zelf. Om deze factoren boven water te krijgen zijn enkele onderzoeksvragen opgesteld.
Deze rapportage is als volgt opgebouwd: in hoofdstuk 2 wordt de gehanteerde aanpak toegelicht, inclusief de hierboven genoemde onderzoeksvragen. In hoofdstuk 3 wordt omschreven op welke wijze
het haal- / brenggedrag van ouders zich manifesteert, en tot welke problemen dit leidt. In hoofdstuk 4
wordt ingegaan op de factoren die bijdragen aan het bewuste gedrag. In hoofdstuk 5 volgen conclusies, en in hoofdstuk 6 oplossingsrichtingen. In hoofdstuk 7 worden deze oplossingsrichtingen doorvertaald in concrete maatregelvoorstellen.
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2

Aanpak

In het voorliggende hoofdstuk wordt de gehanteerde aanpak toegelicht, plus de onderzoeksvisie die
daaraan ten grondslag ligt.

2.1
Richting
Er zijn vele factoren die een rol spelen bij het onderzochte probleem, en bij de oplossing ervan. Vaak
gaat de aandacht uit naar effectbestrijding; niet naar aanpak bij de bron. In dit onderzoek ligt de focus
wel bij de bron: de keuzes die de ouders maken en het verkeersgedrag dat hieruit voortkomt. De onderzoeksvragen zijn dan ook op deze focus toegespitst.
Er zijn twee hoofdrichtingen als het gaat om de doelgroep tot veiliger verkeersgedrag te verleiden:
1. De ouders stimuleren om tijdens hun autorit van/naar school veiliger en meer verantwoord rijgedrag te vertonen.
2. De ouders stimuleren om niet langer van de auto gebruik te maken bij het halen/brengen van hun
kinderen.
In beginsel worden beide hoofdrichtingen in dit onderzoek beschouwd. Vermoedelijk kennen beide
hoofdrichtingen ieder hun eigen groep beïnvloedbare ouders, met hun eigen motieven, normen en
andere aspecten die gedrag beïnvloeden. Mede aan de hand van de hiernavolgende onderzoeksvragen wordt gekeken hoe het onderscheid tussen beide doelgroepen tot stand komt, en of beide doelgroepen een eigen, gerichte, aanpak behoeven.
2.2
Onderzoeksvragen
De veronderstelling is dat het rijgedrag tijdens het halen/brengen sterk wordt beïnvloed door de rol en
verantwoordelijkheid die vaders en moeders zich normaliter toe-eigenen in de opvoeding en bescherming van hun kinderen. In deze veronderstelling zitten drie niveaus waarop keuzes worden gemaakt:
strategisch, tactisch en operationeel. Op ieder niveau is een onderzoeksvraag geformuleerd.
Op strategisch niveau besluiten ouders om al dan niet hun kind naar school te brengen/begeleiden
(los van de vervoerwijze). Op dit niveau luidt de onderzoeksvraag: Op basis van welke factoren
besluiten ouders om hun kind(eren) naar school te brengen/begeleiden, in plaats van hen zelf te
laten reizen? Deze factoren zijn grotendeels terug te vinden in de verantwoordelijkheden en de rol
die de ouder zichzelf toekent, en hoe hij/zij hiermee omgaat. Hierop zal dan ook dieper worden ingegaan tijdens het onderzoek.
Op tactisch niveau maken de ouders een keuze voor een bepaald vervoermiddel. De onderzoeksvraag luidt: Waarom kiezen veel ouders voor de auto als vervoermiddel om hun kind te halen/brengen bij school? Een belangrijk aspect hierin is de wisselwerking tussen enerzijds het belang dat de ouder toekent aan de veiligheid en ontwikkeling van het kind en anderzijds het eigenbelang (gemak, tijdwinst).
Op operationeel niveau wordt het daadwerkelijke rijgedrag beschreven, in dit geval van de ouders
die besloten hebben om hun kind per auto te brengen. De onderzoeksvraag op dit niveau luidt: In
hoeverre vertonen ouders die hun kind(eren) per auto halen/brengen afwijkend cq onverantwoord
gedrag t.o.v. hun ‘normale’ verkeersgedragingen? Belangrijk hierin is in welke mate het specifieke
verkeersgedrag bij het halen/brengen terug te voeren is op de keuzes die op strategisch en tactisch niveau gemaakt zijn.
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2.3
Constant-risico-theorie
De drie onderzoeksvragen hebben allen betrekking op componenten van de Constant-risico-theorie.
Dit theoretische model wordt dan ook als kapstok gebruikt tijdens de analyse. In figuur 3 wordt de basisversie van de Constant-risico-theorie weergegeven.

Figuur 3: Basismodel van de Constant-risico-theorie

Met het oog op het voorliggende onderzoek wordt de fase “Betrachte voorzichtigheid” gesplitst in twee
fasen. Tijdens de eerste fase maakt de ouder de keuze om het kind zelf te halen/brengen. Indien hij/zij
hiervoor kiest volgt in de tweede fase de keuze voor de meest geschikte vervoerwijze. Deze uitsplitsing is gevisualiseerd in figuur 4. De mutaties ten opzichte van het basismodel zijn groen gemarkeerd.

11

Figuur 4: Constant-risico-theorie uitgebreid volgens het keuzeproces van de ouder (de groene blokken vormen de uitbreidingen)

2.4
Stappenplan
Om het onderzoek tot een goed einde te brengen is een procesaanpak geformuleerd, bestaande uit
de volgende 5 stappen:
1. Literatuuronderzoek: Nadere analyse van het onderwerp, studie van eerder uitgevoerde onderzoeken(o.a. SWOV, ROV’s, VVN, Fietsberaad) en nagaan van lokale en regionale initiatieven om het
probleem te benoemen en er iets aan te doen.
2. Uitgebreide probleembeschrijving: Onder andere vanuit de handvaten die vanuit Traffic Psychology
worden aangedragen wordt het probleem uitgediept. De 3 hoofdvragen uit paragraaf 2.2 vormen
hierbij de leidraad.
3. Conclusies t.a.v. probleembeschrijving: In feite is dit het antwoord op de probleemstelling.
4. Beschrijven, analyseren en beoordelen van mogelijke oplossingsrichtingen. Dit mede op basis van
reeds opgedane ervaringen in de praktijk (zie stap 1; literatuuronderzoek).
5. Aanbevelingen t.a.v. de beste oplossing(en), en uitwerking hiervan in een actieplan.

2.5
Bronnen
Bij het onderzoek wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van bestaande bronnen:
Documentatie van kennisinstituten als SWOV, KPVV en adviesbureaus (zie paragraaf 2.6).
Relevante artikelen in de media.
Een interview met een gezinspsycholoog (t.b.v. inzicht in de invloed van de ouder-kind-relatie op
het verplaatsings- en rijgedrag van de ouder).
Literatuur en presentaties die zijn aangereikt gedurende de opleiding Traffic Psychology aan de
NHL Leeuwarden.

‘
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2.6
SWOV-onderzoek
Bij het uitvoeren van de analyse is onder andere gebruik gemaakt van een onderzoek dat de Stichting
Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft uitgevoerd naar keuzefactoren voor
2
het al dan niet brengen /begeleiden van de kinderen naar de basisschool . Voorbeelden van mogelijke
keuzefactoren zijn de afstand/reistijd naar school, wat het kind wil en de verkeersveiligheid op de
schoolroute. In dit onderzoek zijn 765 ouders onderworpen aan een vragenlijst over het gebruik de
schoolroutes in een fictieve situatie en in de werkelijke situatie. Hierbij werd gevarieerd met verschillende typen informatie, en de bronnen waaruit deze informatie voortkwam.
Het onderzoek geeft inzicht in de verschillende keuzefactoren die ouders zien als het gaat om het
brengen/begeleiden van hun kind naar school, en het relatieve gewicht dat zij aan deze keuzefactoren
toekennen. In hoofdstuk 4 wordt dieper ingegaan op de onderzoeksresultaten.
Als uitgangspunt wordt aangenomen dat ouders op 2 momenten de keuzefactoren tegen elkaar afwegen en van daaruit een keuze maken. De onderlinge weging van de keuzefactoren kan daarbij per
niveau verschillen:
Op strategisch niveau maken zij de principekeuze om al dan niet hun kind naar school te brengen/begeleiden.
Degenen die op strategisch niveau besloten om hun kind te brengen/begeleiden bepalen op tactisch niveau met welk vervoermiddel zij dit doen (te voet, fiets auto).

2

Bron: A. Hoekstra, W. Mesken en W. Vlakveld, “Zelfstandig of begeleid naar school: beleving van verkeersonveiligheid door
ouders van basisschoolleerlingen”, SWOV, 2010
13

3

Inventarisatie

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke problemen ontstaan door het onderzochte haal-/brenggedrag
van ouders, en op welke manier deze problemen zich manifesteren.
3.1
Probleembeschrijving
De laatste jaren vinden steeds vaker problemen plaats in de directe omgeving van basisscholen, op
de momenten dat de lessen beginnen en eindigen. Het grote aantal kinderen dat per auto van/naar
school wordt gebracht zorgt op deze piekmomenten voor chaotische taferelen, en daarmee voor verkeersveiligheidsrisico’s. Drie symptomen dragen hier specifiek aan bij:
Beperkte (parkeer)ruimte. Tijdens de piekmomenten is de beschikbare parkeercapaciteit kleiner
dan de vraag. Als er geen ruimte beschikbaar is komt het niet zelden voor dat ouders hun auto op
de rijbaan parkeren en hun kind ter plekke afzetten. Het gevolg is het blokkeren van de weg en extra onveiligheid die ontstaat door de kinderen die van de rijbaan naar de ingang van de school lopen.
Concurrentie tussen automobilisten. Ouders die hun kinderen per auto brengen willen deze vaak
zo dicht mogelijk bij de ingang van de school afzetten. Omdat er meer ouders zijn met deze intentie, en omdat de beschikbare parkeer-/K+R-ruimte beperkt is, stellen de automobilisten zich minder
sociaal op ten opzichte van andere automobilisten teneinde een plaats te bemachtigen.
Samenspel tussen automobilisten, fietsers en voetgangers. Ondanks de toename van het aantal
kinderen dat per auto gehaald/gebracht wordt zijn er natuurlijk ook nog altijd veel kinderen die te
voet of per fiets naar school komen (al dan niet begeleid door hun ouders). Ook deze groep maakt
gebruik van dezelfde beperkte ruimte als die waarin de automobilisten zich bewegen. Nog meer
dan auto’s kunnen fietsers en voetgangers opeens, en vanuit meerdere kanten, opduiken. Zo
draagt ook het samenspel tussen auto, fiets en voetganger bij aan de chaotische taferelen.

3.2
Oorzaken
Drie maatschappelijke en sociale ontwikkelingen hebben specifiek bijgedragen aan de groei van het
probleem:
Centralisatie van basisscholen. Door samenvoegingen neemt het aantal basisscholen af maar
stijgt het gemiddelde aantal leerlingen per school. Daarmee groeit ook de verkeersstroom richting
de school.
Meer halen/brengen. De laatste jaren worden kinderen tot op steeds latere leeftijd door hun ouders
naar school gebracht, in plaats van deze zelf te laten komen/gaan. Per schoolgaand kind stijgt dus
ook het aantal ouders dat van/naar de school reist.
Meer per auto. De ouders die hun kind bij school halen/brengen doen dit in toenemende mate per
auto.

3.3
Actoren
Diverse actoren zijn betrokken bij het ontstaan en aanpakken van het onderzochte probleem. Om deze actoren en hun onderlinge relatie overzichtelijk in beeld te brengen is gebruik gemaakt van het
3
zgn. ‘Kindkwadrant’-model . Dit model is een visualisatie van een integrale aanpak om tot een veilige
schoolomgeving te komen. Hierin worden 4 bouwstenen onderscheiden. Van elke bouwsteen maken

3

Bron: H. Godefrooij: “Kindkwadrant; voor een duurzaam veilige schoolomgeving”, DTV Consultants, 2009
14

2 actoren deel uit. Hierbij is het model op een
plaats aangepast ten behoeve van dit onder4
zoek . Het model wordt in figuur 5 weergegeven. De bouwstenen en actoren zijn:
Opvoeders: Kinderen en (verkeers)ouders
Weggebruikers: Ouders en buurtbewoners
School: Onderwijsbegeleidingsdienst en
schooldirectie
Weg: Gemeente en politie
Aan de bovenzijde van het model (blauwrood) staan de gebruikers, aan de onderzijde
(geel-groen) de betrokken professionals en
instanties. De linkerzijde van het model
(blauw-groen) representeert de relatie schoolkind, en de rechterzijde (rood-geel) de relatie
Weggebruiker - Weg.
Het model geeft in feite een eerste inkijk in de
dubbele rol die ouders hebben wanneer ze
hun kind per auto naar school brengen. Ze
zijn immers zowel opvoeder als weggebruiker.
In de analyse-fase (hoofdstuk 4) wordt deze
dubbele rol nader belicht.

Figuur 5: Kindkwadrant-model

3.4
Cijfers
Er zijn geen ongevalscijfers die exact uitdrukken welke en hoeveel ongevallen plaatsvinden waarbij
kinderen / ouders bij scholen betrokken zijn. Wel tonen cijfers de kwetsbaarheid van kinderen tot 14
jaar aan: Kinderen zijn kwetsbare en onervaren verkeersdeelnemers. Ongeveer 20% van alle verkeersslachtoffers zijn kinderen tussen 0 en 14 jaar. 5% van de verkeersdoden maken deel uit van deze leeftijdsgroep. Ongeveer een derde van deze ongevallen vindt plaats op de route van en naar
5
school .
Wel zijn er recente cijfers beschikbaar over de subjectieve veiligheid in schoolomgevingen. In 2010
heeft Veilig Verkeer Nederland onderzoek uitgevoerd in het kader van de campagne “Wij gaan weer
naar school”. Hieruit blijkt dat 36% van de ouders met kinderen op de basisschool de schoolomgeving
als onveilig beoordeelt. Gevraagd naar de 3 belangrijkste redenen zijn de meest genoemde antwoor6
den :
Er rijden teveel auto’s rond school (86%).
Ouders parkeren midden op de weg en/of blokkeren ander verkeer (79%).
Verkeer houdt zich niet aan de maximumsnelheid (63%).

3.5
Aandacht en ontwikkelingen
Vanuit diverse hoeken wordt de laatste jaren extra aandacht gegeven aan de inrichting van en het
verkeersgedrag in de schoolomgeving. Aan de hand van de 3 E’s (Engineering, Education, Enforcement) wordt deze ontwikkeling hieronder beschreven.
Allereerst is de aandacht voor de inrichting (Engineering) van de schoolomgeving toegenomen. De
meesten gemeenten in Nederland hebben de inrichting van de schoolomgeving wel op één of andere
manier onder de schijnwerper geplaatst. Voorbeelden van fysieke maatregelen die genomen worden:
4

Ten behoeve van dit onderzoek is het model licht aangepast: bij de bouwsteen Opvoeders is “Verkeersouders” gewijzigd in
“(Verkeers)ouders”. Immers; bij een school hebben álle ouders een opvoedende taak, niet alleen verkeersouders. Ouders zijn
meer dan alleen weggebruiker.
5
Bron: CBS
6
Bron: Verkeersnet: “Omgeving basisscholen niet verkeersveilig genoeg, oktober 2010
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Het verlagen de maximumsnelheid
Het toepassen van attentieverhogende bebording
Het toepassen van snelheidsverlagende of –regulerende maatregelen zoals drempels.
Het herinrichten van de schoolomgeving volgens Duurzaam Veilig-principes, bijvoorbeeld met
aparte parkeerhavens/-stroken en fietsstroken.
Het zodanig inrichten dat bepaalde typen weggebruikers (bijvoorbeeld auto’s) niet meer tot dicht bij
de school kunnen komen maar naar een aparte afzetplaats gedirigeerd worden.
Het analyseren en onder handen nemen van veelgebruikte schoolroutes.
Ook op het gebied van Education zit men allerminst stil. Schooldirecties besteden de laatste jaren
meer en meer aandacht aan het voorlichten van kinderen en hun ouders over verkeersgedrag bij/naar
school. Ouders worden hierbij o.a. betrokken via de verkeersouders. Diverse instanties, zoals SWOV,
KPVV, VVN, regionale verkeersveiligheidsorganen en adviesbureaus bieden hierbij handvaten. Een
belangrijk initiatief is ‘KANS’ (Kinderen Anders Naar School) van Veilig Verkeer Nederland. Dit is een
gestructureerde methode om, in overleg met school, kinderen en ouders om haal- en brengproblemen
aan te pakken door meer minderen te voet en per fiets naar school te laten gaan. Aan de hand van
deze methode hebben reeds veel basisscholen vorderingen geboekt.
Als het gaat om handhaving (Enforcement) zijn er in vergelijking met de andere 2 E’s weinig ontwikkelingen. Er lijkt niet structureel sprake te zijn van extra handhaving bij scholen. Wel wordt de politie
nadrukkelijk betrokken bij educatieve maatregelen die door gemeenten en scholen worden uitgezet.
Recente inzichten binnen verkeer en mobiliteit laten zien dat de aanpak van verkeersproblemen vaak
het meeste effect heeft als alle E’s in een integrale aanpak worden gecombineerd. Het eerder toegelichte Kindkwadrant is hiervan een goed voorbeeld.
Tot slot boeken partijen als het SWOV de laatste jaren sterke vooruitgang in het verklaren van keuzes
van automobilisten in het algemeen, en van een aantal specifieke groepen waaronder halende/brengende ouders. Deze nieuwe inzichten vormen deels input voor het voorliggende onderzoek. In
hoofdstuk 4 (Analyse) wordt hierop dieper ingegaan.
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4

Analyse

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de drie onderzoeksvragen:
1. Welke factoren bewegen ouders ertoe om hun kind(eren) zelf naar school te brengen, in plaats van
hen zelf te laten reizen?
2. Waarom kiezen veel ouders voor de auto als vervoermiddel om hun kind te halen/brengen bij
school?
3. In hoeverre vertonen ouders die hun kind(eren) halen/brengen afwijkend cq onverantwoord gedrag
t.o.v. hun ‘normale’ verkeersgedragingen?
Hierna wordt per paragraaf een onderzoeksvraag behandeld.

4.1
Strategisch: Keuze voor rol als haler/brenger
Van het uitgebreide model van de Constant-risico-theorie behelst de strategische afweging een substantieel deel. Zie figuur 6. De te maken keuze wordt vooral gevoed door waargenomen versus geaccepteerd risico, en door de inschatting van de vaardigheden van het kind. Deze drie elementen leiden
dan ook in figuur 6 tot de keuze om al dan niet het kind te brengen/begeleiden naar de basisschool.

Figuur 6: Strategische keuze "Wel/niet halen en brengen van kind?" binnen de Constant-risico-theorie

Verkeersveiligheid telt zwaar mee in de uiteindelijke keuze. De keuze om het kind al dan niet te halen/brengen bij school is sterk afhankelijk van de beleving van de verkeersveiligheid op de schoolroute
door de ouder. Onderzoek door de SWOV geeft nieuwe inzichten in de factoren die deze beleving be17
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invloeden. In dit onderzoek zijn 765 ouders onderworpen aan een vragenlijst over de verkeersveiligheid op de schoolroutes in een fictieve situatie. Hierbij werd gevarieerd met verschillende typen informatie, en de bronnen waaruit deze informatie voortkwam.
Een belangrijke conclusie uit het SWOV-onderzoek was dat de beleving van verkeersonveiligheid door
ouders het meest afhankelijk was van het aanbieden van subjectieve, persoonlijke, gekleurde informatie. Deze was afkomstig uit de directe omgeving: andere ouders en kinderen. Deze subjectieve informatie bleek de belangrijkste voorspeller te zijn van de beleving van verkeersveiligheid. Objectieve,
cijfermatige informatie over de (on)veiligheid heeft veel minder invloed. Daarnaast heeft de SWOV
gekeken naar het effect van informatie over aanvullende maatregelen op de verkeersveiligheidsbeleving, maar dit leek vooral een averechts effect te hebben; deze informatie draagt in veel gevallen juist
bij aan afname van de beleefde veiligheid (“want blijkbaar is het dermate onveilig dat deze maatregelen nodig zijn”).
Een andere aansprekende conclusie uit het SWOV-onderzoek was dat het effect van de subjectieve
informatie zelfs grotendeels overeind bleef als deze werd tegengesproken door objectieve informatie.
Verder blijkt dat de subjectieve veiligheid alleen zwaar meeweegt als deze als negatief beoordeeld
wordt, en niet als deze als positief beoordeeld wordt. Daarnaast bevestigt het onderzoek het fenomeen optimism bias; over het algemeen schatten ouders de ongevalskansen van zichzelf en van hun
eigen kinderen lager in dan gemiddeld.
Uiteraard is naast de beleving van (on)veiligheid ook gekeken naar andere overwegingen die bij ouders een rol spelen in de vervoerwijzekeuze voor hun kinderen. Hierbij werd de deelnemende ouders
gevraagd de om de mogelijke overwegingen onderling te prioriteren. De resultaten hiervan worden
weergegeven in figuur 7. Hieruit valt onder andere af te leiden dat, na de beleving van (on)veiligheid,
de afstand/reistijd naar school en de ingeschatte vaardigheden van het kind de belangrijkste invloedsfactoren zijn bij de vervoerwijzekeuze. Verder wordt vermeld dat, min of meer tegen de verwachting in
(en ook in tegenspraak met eerder onderzoek), de eigen vervoerwijzekeuze van de ouder richting
werk/activiteiten buitenshuis relatief weinig meegewogen wordt. Dit heeft waarschijnlijk te maken met
dat de verwachting vooral de automobilisten betrof, en niet de totale groep ouders die hier onderzocht
is.

Overweging
De verkeersveiligheid van de route en schoolomgeving
De afstand/reistijd naar school
De vaardigheden van mijn kind
De sociale veiligheid van de route en schoolomgeving
Het karakter van mijn kind
Wat mijn kind zelf wil
Mijn eigen vervoerswijze naar werk/activiteiten buitenshuis
Het contact met andere ouders op het schoolplein

Rang
5,82
5,73
5,21
4,65
4,47
4,14
3,14
2,84

Figuur 7: Rangorde van overwegingen bij de keuze van vervoerwijze van het kind, van hoog naar laag (bron: SWOV)

Nu het SWOV-onderzoek laat zien dat de beleving van (on)veiligheid de sterkte invloedsfactor is op de
keuze om het kind al dan niet te brengen/begeleiden, blijft de vraag over: hoe sterk is deze invloed
cijfermatig? In het fictieve geval van het onderzoek leidt de gepresenteerde en ervaren situatie ertoe
dat 79% van de ouders hun kind naar school zou brengen/begeleiden. 21% van de deelnemende ouders zou hun kind zelfstandig naar school laten reizen. Wanneer ouders gevraagd wat zij in de werkelijke situatie doen, bleek dat een groter aandeel er in de praktijk voor kiest om hun kinderen zelfstandig naar school te laten gaan. Wellicht betekent dit dat hun eigen schoolroute veiliger is (of wordt gevonden) dan de fictieve schoolroute, of dat het onbekende van de fictieve schoolroute wordt meegewogen in de beoordeling van de verkeersveiligheid. Zie figuur 8.

7

Bron: A. Hoekstra, W. Mesken en W. Vlakveld, “Zelfstandig of begeleid naar school: beleving van verkeersonveiligheid door
ouders van basisschoolleerlingen”, SWOV, 2010
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Vervoerwijzekeuze Feitelijke situatie Fictieve situatie
Zelfstandig
37,0%
20,7%
Begeleid
61,5%
79,0%
Overig
1,5%
0,3%
Figuur 8: Voorkeuren voor zelfstandig/begeleid naar school in de fictieve en werkelijke situatie (bron: SWOV)

De onderzoeksvraag in de strategische fase is: Op basis van welke factoren besluiten ouders om hun
kind(eren) naar school te brengen/begeleiden, in plaats van hen zelf te laten reizen? Op basis van het
voorgaande kan het volgende antwoord worden gegeven:
De beleving van de verkeersveiligheid door de ouder telt het zwaarst mee in de afweging om het
eigen kind al dan niet zelfstandig naar school te laten gaan.
Deze beleving wordt veruit het sterkst beïnvloed door de subjectieve, gekleurde en persoonlijke
informatie van anderen (ouders, buurtgenoten, kinderen).
Aan deze subjectieve informatie wordt zoveel waarde gehecht dat het effect zelfs optreedt als andere vormen van informatie (objectief, cijfermatig) deze tegenspreken.
Informatie over verkeersveiligheidsmaatregelen in de schoolomgeving werkt eerder averechts; het
wekt het gevoel op dat het ‘blijkbaar onveilig is’.
Na de beleving van de verkeersveiligheid zijn de afstand/reistijd naar school en de inschatting van
de vaardigheden van het kind de grootste invloedsfactoren.

4.2
Tactisch: Keuze voor auto
Van het uitgebreide model van de Constant-risico-theorie behelst de strategische afweging een klein,
maar wel belangrijk deel. In de strategische fase heeft de ouder besloten om wel/niet het kind naar
school te brengen. Indien besloten is om dit wel te doen wordt in deze tactische fase de keuze gemaakt tussen de beschikbare vervoerwijzen, waaronder de auto. Deze keuze is uiteraard van grote
invloed op het ontstane verkeersbeeld en veiligheidssituatie bij basisscholen. Zie figuur 9.

Figuur 9: Tactische keuze voor vervoerwijze door ouder

19

In het eerder beschreven SWOV-onderzoek werd ook aandacht besteed aan de vervolgkeuze van de
ouders die besloten hun kinderen begeleid naar school te laten brengen; te voet, fietsend of per auto.
De tabel in figuur 10 geeft hiervan de resultaten weer, voor zowel de feitelijke als de fictieve situatie.

Vervoerrskeuze
Feitelijke situatie Fictieve situatie
Zelfstandig
Lopen
15,1%
6,9%
Fietsen
19,9%
12,9%
Begeleid
Lopen
15,6%
18,2%
FIetsen
27,1%
52,0%
Auto
11,9%
8,8%
Overig
10,2%
1,6%
Figuur 10: Keuze voor vervoerwijze voor de kinderen naar school (bron: SWOV)

De tabel laat zien dat in de fictieve situatie 8,8% van de ouders hun kind per auto naar school zouden
brengen, en 11,9% dat in de werkelijke situatie doet. Gekeken is naar de relatie tussen de fictieve en
de werkelijke situatie: Van de ouders die hun kind in het dagelijks leven met de auto naar school
brengen, doet 41% dat ook in de fictieve situatie. Van de ouders die hun kind in het dagelijks leven
niet met de auto naar school brengt, zou 94% dat ook niet in de fictieve situatie doen. Als kinderen
dus in het dagelijks leven met de auto naar school gaan, kan de keuze in de fictieve situatie nog alle
kanten op. Echter: als kinderen in het dagelijks leven niet met de auto naar school gaan, is dat in de
meerderheid van de gevallen ook in de fictieve situatie niet het geval.
In paragraaf 4.1 werd ingezoomd op de factoren die alle ouders tezamen meewegen in hun afweging
om hun kinderen al dan niet naar school te brengen, en hoe zwaar deze afzonderlijke factoren meewegen. Nu is interessant hoe deze weging uitvalt bij de ouders die uiteindelijk besluiten hun kind per
auto naar school te brengen. Op verzoek heeft mevrouw J. Mesken van het SWOV deze gegevens
gegenereerd uit de onderzoeksdatabase. In figuur 11 wordt een vergelijking gemaakt tussen de wegingen van alle ouders en de ouders die voor de auto kiezen.
Ouders die
voor auto
kiezen
Weging

Alle ouders
Overweging
Weging

Rang

Rang

De verkeersveiligheid van de route en
schoolomgeving

5,82

1

4,58

2

De afstand/reistijd naar school

5,73

2

5,03

1

De vaardigheden van mijn kind

5,21

3

3,4

5

De sociale veiligheid van de route en schoolomgeving

4,65

4

3,55

4

Het karakter van mijn kind

4,47

5

2,85

6

Wat mijn kind zelf wil

4,14

6

2,76

7

Mijn eigen vervoerswijze naar
werk/activiteiten buitenshuis

3,14

7

4,02

3

Het contact met andere ouders op het
schoolplein

2,84

8

1,81

8

Figuur 11: Verschillen in wegingsfactoren tussen alle ouders en de ouders die besluiten hun kind per auto bij school te halen/brengen

De tabel laat zien wat verwacht werd: dat bij de ouders die ervoor kiezen om hun kind per auto te halen/brengen, de factor ‘Mijn eigen vervoerwijze naar werk/activiteiten buitenshuis’ gemiddeld veel
zwaarder meeweegt ten opzichte van de andere factoren. Bij alle ouders tezamen staat deze factor
e
e
gemiddeld op de 7 plaats, bij de ouders die hun kind per auto brengen op de 3 .
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De onderzoeksvraag in deze fase is: Waarom kiezen veel ouders voor de auto als vervoermiddel om
hun kind te halen/brengen bij school? Uit een nieuwe analyse uit bestaand SWOVonderzoeksmateriaal komen de volgende 3 redenen als belangrijkst naar voren:
De afstand/reistijd van huis naar school.
De subjectieve verkeersveiligheid op de schoolroute en in de schoolomgeving.
Het feit dat de reis naar school te combineren valt met de eigen reis naar het werk of activiteiten
buitenshuis.

4.3
Operationeel: Resulterend verkeersgedrag
Van het uitgebreide model van de Constant-risico-theorie behelst de operationele fase een substantieel deel. Het is de fase waarin de betreffende ouders reeds hebben gekozen om hun kinderen per
auto naar school te brengen, en in deze fase daad bij woord voegen. Afhankelijk van de verkeersveiligheidsrisico’s en de (bijna-)ongevallen die zich voordoen, resulteert dit in het werkelijke risico. Zie
figuur 12.

Figuur 12: Operationele fase: de autorit van/naar school en de hierbij genomen en gecreëerde risico's

In deze fase vindt in feite de praktijksituatie plaats zoals beschreven in paragraaf 3.1; ouders brengen
hun kinderen per auto naar school en hoe meer ouders dit doen, hoe groter vaak de chaos en het veiligheidsrisico rond de school zijn. Het werkelijke risico neemt daardoor toe, met name voor de kwetsbaardere verkeersdeelnemers; de voetgangers en fietsers.
Binnen het rijgedrag van de ouders kunnen andermaal elementen van de Constant-risico-theorie worden herkend. Veel ouders kiezen mede om veiligheidsredenen ervoor om hun kinderen per auto naar
school te brengen; de auto biedt immers bescherming en maakt de inzittenden minder kwetsbaar. Het
gevoel van veiligheid (lager waargenomen risico) dat dit met zich meebrengt leidt volgens de Constant-risico-theorie tot minder voorzichtig rijgedrag.
Daarnaast zijn er in het profiel van de doelgroep meer zaken te herkennen die bijdragen aan verminderde voorzichtigheid. Zo maakt de autorit naar school voor een deel van de ouders deel uit van de
woon-werkrit. Deze ouders hebben relatief vaak haast en zijn daarom geneigd om zo min mogelijk tijd
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te besteden aan het afzetten van hun kind(eren), en zeker niet aan extra verkeershandelingen als het
zoeken naar parkeerruimte en het in- en uitparkeren. Wellicht dat het werk ook in het hoofd van deze
ouders meespeelt. In deze toestand is het mogelijk dat ouders in hun haast dus meer risico’s nemen
bij het afzetten van hun kind bij school. Tot slot speelt ook de eenvoud van de taak een rol. In beginsel
is het afzetten van een kind op een vaak gereden route een eenvoudige taak. Veel ouders die hun
kinderen per auto naar school brengen doen dit minimaal 1 of meerdere malen per week. Na enige tijd
wordt de kans dus groter dat de handeling van ‘bewust’ opschuift naar ‘routinematig’. De kans op onveilig gedrag neemt daardoor toe. De vraag is hoe druk, complex en onoverzichtelijk een verkeerssituatie bij school moet zijn om het gedrag van ‘routinematig’ naar ‘bewust’ te krijgen.
Kortom: er lijken 3 hoofdfactoren te zijn die bepalen in hoeverre ouders afwijkend cq onverantwoord
rijgedrag vertonen als zij hun kinderen naar school brengen:
Lagere betrachte voorzichtigheid door de auto: Daar waar ouders op de eerste plaats uit veiligheidsoverwegingen voor de auto kiezen (en niet vanwege bijvoorbeeld afstand/reistijd), zal de auto
mogelijk nog sneller dan gemiddeld leiden tot een verlaagd waargenomen risico ten opzichte van
andere vervoermiddelen. Conform de Constant-risico-theorie vormt dit aanleiding om zich minder
veilig te gedragen.
Haast en ander reisdoel: Daar waar de autorit naar school tevens deel uitmaakt van de woonwerkrit is er relatief vaak sprake van haast. Ouders kunnen daardoor sneller geneigd zijn om niet
een parkeerplek op te zoeken, maar het kind gewoon aan de straat af te zetten. Bovendien heeft
deze ouder mogelijk meer aan zijn/haar hoofd dan alleen zijn/haar kind veilig bij school af te leveren.
Routinematig gedrag: Door herhaling en door de eenvoud van de taak kan deze al snel routinematig worden, waardoor ouders achter het stuur minder geneigd zijn om extra op te letten bij het naderen van de school en afzetten van het kind. Op drukke, onoverzichtelijke momenten is dit routinematig gedrag ongewenst, en het is maar de vraag in hoeverre de routine weer plaatsmaakt voor
bewust gedrag tijdens deze momenten. De vraag hierbij is welke ‘arousal’ gewenst en nodig is om
dit gedrag van ‘routinematig’ naar ‘bewust’ te veranderen.
Aangenomen wordt dat al deze factoren onveilig rijgedrag in de hand werken, zeker wanneer ze gecombineerd worden.
Ter illustratie wordt in figuur 13 een vergelijking weergegeven tussen de onderzochte ouders bij
schoolomgevingen en mensen die per auto een stedelijk winkelcentrum bezoeken voor hun inkopen.
In beide situaties kan er sprake zijn van drukke en onoverzichtelijke taferelen, inclusief fietsers en
voetgangers. Voor beide groepen wordt weergegeven in welke mate de 3 bovengenoemde factoren
optreden, en in welke mate dit hun rijgedrag beïnvloedt. De figuur laat zien dat de bezoekers van een
stedelijk winkelcentrum bij alle drie de factoren (gemiddeld gezien) geneigd lijken te zijn om zich veiliger te gedragen dan ouders die hun kinderen vaak per auto naar school brengen.
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Invloedsfactor voor rijgedrag

Bezoek stedelijk winkelcentrum

Kinderen halen/brengen bij
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Hoofdreden om voor de auto te kiezen
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goederen), afstand/reistijd
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V

V

V

Relatief groot

Relatief laag

V
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Betrachte voorzichtigheid

Relatief hoog

Relatief laag

Haast (verminderde aandacht voor verkeer)

Relatief laag

Relatief hoog

In relatief lage mate (minder
frequent bezoek)

In relatief hoge mate (frequenter bezoek)

Waargenomen risico door keuze voor auto
V

Routine (verminderde aandacht voor verkeer)

Figuur 13: Vergelijking in aandacht en voorzichtigheid tussen ouders die per auto hun kinderen halen/brengen en mensen die
per auto een stedelijk winkelcentrum bezoeken

4.4
…en zo start de cyclus opnieuw
De toenemende mate waarin ouders hun kinderen per auto naar school brengen zorgt voor meer
drukke, onoverzichtelijke en onveilige taferelen bij basisscholen. De waargenomen veiligheid bij ouders en kinderen die niet per auto komen zal afnemen. Zowel deze directe ervaring als de subjectieve, persoonlijke, gekleurde berichtgeving van anderen, waarvoor ouders zo vatbaar zijn (zie paragraaf
4.1), zullen door deze ouders worden meegenomen in hun (her)overweging hoe hun kind naar school
te brengen. De kans dat deze ouders in de toekomst hun kinderen per auto naar school zullen brengen groeit.

4.5
Sociaal-psychologische beschouwingen
In het hiervoor beschreven keuzeproces van de ouders is een aantal overwegingen te herkennen die
zij kunnen meenemen wanneer zij ervoor kiezen om hun kinderen al dan niet zelfstandig naar school
te laten gaan, en om hen al dan niet per auto te brengen. Veel van deze overwegingen zijn sociaalpsychologisch van aard. In deze paragraaf worden zij nader beschreven, inclusief de mate waarin deze vermoedelijk het keuzeproces van de ouders beïnvloeden.
Leren in het verkeer
Ervaringen laten zien dat kinderen die op vroege leeftijd zelf verkeersdeelnemer zijn, daar later profijt
van ondervinden. Het menselijke waarnemings- en inschattingsvermogen ontwikkelt zich sneller bij
mensen die deze vermogens op jongere leeftijd inzetten. Zij zullen uiteindelijk beter in staat zijn om
afstanden, snelheden en potentiële conflictsituaties op waarde te schatten en op de juiste manier te
anticiperen. Ook het leren kennen van sociale omgangsnormen wordt bevorderd door zich als voetganger of fietser in het verkeer te begeven en niet als autopassagier. Reeds in 2002 constateerde
3VO (het huidige Veilig Verkeer Nederland) dat steeds basisschoolkinderen op steeds latere leeftijd
8
per auto naar school worden gebracht, en wat hiervan de gevolgen kunnen zijn .
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de baten van het lopend / fietsend naar school gaan verder reiken dan alleen de verkeersveiligheid van de schoolomgeving; ook de leercurve van het kind zal er
verder door stijgen.
Ouderlijke tijd en aandacht voor opvoeding
De bevindingen uit de voorgaande paragrafen leidden tot de vraag: “Zijn er veranderingen zichtbaar in
de wijze waarop ouders hun kinderen opvoeden, en welke relatie kan dit hebben met het haal/brenggedrag?”. Deze vraag is voorgelegd aan drs. Henk Gilhuis, GZ-/gezinspsycholoog bij GGZ Altrecht. Hij beschrijft een aantal zaken die door steeds meer ouders worden onderschat, genegeerd of
niet gezien, en die een relatie hebben met dit onderzoek:

8

Bron: De Telegraaf: “Naar school brengen met de auto maakt kind wereldvreemd”, 9 oktober 2002
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De in de vorige alinea beschreven baten die het kind ondervindt door zich op relatief vroegere leeftijd in het verkeer te begeven.
De tijd en de aandacht die nodig is om het kind op te voeden.
Het zoeken van een balans tussen bescherming tegen en kennismaking met mogelijke risico’s
voor en door het kind.
Deze aspecten kunnen het keuzegedrag van ouders beïnvloeden op zowel strategisch (kind wel of
niet zelfstandig naar school laten gaan?) als tactisch (kind per auto brengen of meefietsen/-lopen?)
niveau. Het is aannemelijk dat ouders, die de invloed van de verplaatsing naar school op de leercurve
van het kind goed inschatten, minder snel geneigd zullen zijn om hun kind per auto naar school te
brengen. Het is dan natuurlijk nog steeds mogelijk dat de ouders hier uiteindelijk toch voor kiezen,
vooral als de reisafstand groot is en de ouders weinig tijd hebben.
Dilemma tussen rollen ‘ouder’ en ‘weggebruiker’
Dit dilemma wordt ook in paragraaf 3.3 genoemd. Er zijn situaties denkbaar waarbij de rollen van ‘ouder’ en ‘weggebruiker’ met elkaar conflicteren wanneer de ouder zijn/haar kind per auto naar school
brengt. Niet voor niets zijn ook de motieven van beide rollen door elkaar verweven tijdens deze rit:
De ‘ouder’ probeert enerzijds het kind te beschermen (mede vandaar de keuze om het kind per
auto te brengen) tegen mogelijke gevaren in het verkeer. Omdat het eigen kind meerijdt zal de ‘ouder’ tot minder risico bereid zijn dan de gemiddelde autobestuurder. Mogelijk leidt dit in de praktijk
tot meer verantwoord gedrag qua snelheid, inhalen en dergelijke. Daarnaast probeert de ouder het
zijn/haar kind enigszins makkelijk te maken door deze zo dicht mogelijk bij de schoolingang af te
zetten.
De ‘weggebruiker’, zeker degene die na het afzetten van het kind doorrijdt naar zijn/haar werk, kent
deels andere motieven. De wil om op tijd op de bestemming (school, werk) te zijn zal relatief groot
zijn. Het tijdverlies door het afzetten van het kind zal geminimaliseerd worden, bijvoorbeeld door
niet de tijd te nemen een parkeervak op te zoeken.
Er treden duidelijke conflicten naar voren tussen beide rollen. In welke mate dit onveilig weggedrag in
de hand werkt is niet duidelijk, maar gesteld wordt dat het in ieder geval niet bevorderlijk werkt.
Binding met woonplaats
De binding die je als weggebruiker maakt met je omgeving is stukken groter op de fiets en te voet dan
vanuit de auto. Dit geldt des te meer voor schoolgaande kinderen, die als autopassagier minder in
zich zullen opnemen van de omgeving waar zij doorheen rijden. Hier komt ook een sociaal aspect terug; wanneer je fietst of loopt ben je als individu goed herkenbaar voor de mensen om je heen, terwijl
je in de auto een zekere mate van anonimiteit hebt. Deze aspecten dragen bij aan het vermoeden dat
een woonplaats, inclusief de mensen die er zich bevinden, meer ‘eigen’ zullen voelen wanneer je deze
als fietser/voetganger beleeft, dan vanachter een autoraam.
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5

Conclusies

Om tot gerichte maatregelvoorstellen te komen om ouders te bewegen tot veiliger haal-/brenggedrag
per auto is inzicht nodig in de factoren die bijdragen aan het gedrag van ouders als zij kun kind per
auto bij de basisschool komen halen / brengen. In het keuze-/gedragsproces van de ouders zijn daarom op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau onderzoeksvragen geformuleerd:
Strategisch: Op basis van welke factoren besluiten ouders om hun kind(eren) naar school te brengen/begeleiden, in plaats van hen zelf te laten reizen?
Tactisch: Waarom kiezen veel ouders voor de auto als vervoermiddel om hun kind te halen/brengen bij school?
Operationeel: In hoeverre vertonen ouders die hun kind(eren) per auto halen/brengen afwijkend cq
onverantwoord gedrag t.o.v. hun ‘normale’ verkeersgedragingen?
De conclusies bij deze onderzoeksvragen worden in de hiernavolgende paragrafen verwoord.

5.1
Strategisch: Keuze voor rol als haler/brenger
De beleving van de verkeersveiligheid door de ouder telt het zwaarst mee in de afweging om het eigen kind al dan niet zelfstandig naar school te laten gaan. Aan deze subjectieve verkeersveiligheid
kleven enkele belangrijke elementen:
Deze beleving wordt veruit het sterkst beïnvloed door de subjectieve, gekleurde en persoonlijke
informatie van anderen (ouders, buurtgenoten, kinderen).
Aan deze subjectieve informatie wordt zoveel waarde gehecht dat het effect zelfs optreedt als andere vormen van informatie (objectief, cijfermatig) deze tegenspreken.
Informatie over verkeersveiligheidsmaatregelen in de schoolomgeving werkt eerder averechts; het
wekt het gevoel op dat het ‘blijkbaar onveilig is’.
Na de beleving van de verkeersveiligheid zijn de afstand/reistijd naar school en de inschatting van
de vaardigheden van het kind de grootste invloedsfactoren.
Na de subjectieve verkeersveiligheid wordt de afstand/reistijd naar school als belangrijke keuzefactor
genoemd.
Kortom: de ervaren en met elkaar gedeelde gevoelens van verkeersveiligheid zijn essentieel. Het gegeven dat de beleving, en de bronnen waarop ouders deze baseren, voor veel ouders de belangrijkste
keuzefactor vormen is belangrijk met het oog op oplossingsrichtingen. Om te komen tot deze conclusies is o.a. gebruik gemaakt van SWOV-onderzoek. Hieruit blijkt tevens dat op dit aggregatieniveau
(alle ouders met kinderen die naar de basisschool gaan) de mogelijkheid om een eventuele reis naar
school te kunnen combineren met de woon-werkverplaatsing niet zwaar meeweegt. Dit impliceert ook
dat het strategische afweging op zichzelf weinig invloed uitoefent op de uiteindelijke keuze om het
kind per auto te brengen. Wel ligt een aandachtspunt bij hoe de ouders een oordeel vormen over de
veiligheid op de route naar school, en het belang dat hierbij gehecht wordt aan subjectieve informatie
uit de directe sociale omgeving.

5.2
Tactisch: Keuze voor auto
De onderzoeksvraag op tactisch niveau betreft de groep ouders die er op strategisch niveau voor
hebben gekozen om hun kind te brengen/begeleiden, en nu op tactisch niveau ervoor kiezen om dit
per auto te doen. Een nieuwe analyse uit bestaand SWOV-onderzoek leert dat deze groep ouders de
volgende factoren het meest meewegen bij hun keuze:
1. De afstand/reistijd van huis naar school.
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2. De subjectieve verkeersveiligheid op de schoolroute en in de schoolomgeving.
3. Het feit dat de reis naar school te combineren valt met de eigen reis naar het werk of activiteiten
buitenshuis.
Conclusie: de ouders voor wie dat relevant is laten hun keuze in vrij sterke mate afhangen van de mogelijkheid om hun schoolrit te combineren met hun woon-werkrit, zeker in vergelijking met de op strategisch niveau gemaakte keuze, waarin deze keuzefactor gemiddeld nog niet sterk meeweegt. De
afstand/reistijd is echter voor de meeste ouders maatgevend.
Een belangrijke ontwikkeling is de verminderde ouderlijke aandacht voor de baten die het kind ondervindt wanneer het te voet of per fiets naar school reist. Deze baten betreffen een betere ontwikkeling
van waarnemings- en inschattingsvermogen, sociale omgangsnormen en binding met de eigen woonplaats. De onderschatting van deze baten draagt mogelijk bij aan het (te) snel voor de auto kiezen in
plaats van het kind lopend of fietsend naar school te begeleiden.

5.3
Operationeel: Resulterend verkeersgedrag
Veel ouders voor wie verkeersveiligheid een belangrijke reden is om hun kind per auto naar school te
brengen, zullen zich achter het stuur een stuk veiliger voelen (daarom kozen ze tenslotte voor de auto;
die beschermt). Vanuit de Constant-risico-theorie kan hieruit afgeleid worden dat dit gevoel van veiligheid tot minder veilig rijgedrag leidt.
Bij een aantal ouders voor wie de schoolrit tevens als woon-werkrit wordt gebruikt is er sprake van
haast, vanwege het op tijd bij het werk arriveren. Deze haast zal in de praktijk leiden tot een hogere
risico-acceptatie en daarmee mogelijk tot onveilig weggedrag.
Wanneer de rit naar school tot een routinematige actie verwordt, ontbreekt vaak de vereiste aandacht
(‘arousal’) om zich veilig te gedragen op de weg. In combinatie met de hiervoor genoemde subjectieve
veiligheid en de haast werkt de routinematigheid van de schoolrit extra onveiligheid in de hand.

5.4
Het totale ouderlijke keuze- en gedragsproces
Tijdens de analyse zijn de drie niveaus afzonderlijk beschouwd, maar zijn ook verbanden getrokken
tussen de niveaus. Uit meerdere van deze verbanden wordt één doorlopende keuzelijn onderscheiden, die als een neerwaartse spiraal werkt op de verkeersveiligheid naar en bij school. In figuur 14
wordt deze gevisualiseerd, met de Constant-risico-theorie als basis.
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Figuur 14: De neerwaartse spiraal die qua verkeersveiligheid ontstaat door het keuze- en rijgedrag van ouders naar basisscholen

In de voorgaande paragrafen is per niveau beschreven welke elementen bijdragen aan de keuze voor
de auto als vervoermiddel, en aan het onveilige gedrag dat een deel van de ouders vertoont bij het
halen/brengen van hun kind. Zoals verwacht is er sprake van een negatieve spiraal: Mede door het
toenemende autogebruik bij het halen/brengen van kinderen ontstaan er gevoelens van onveiligheid
en hierdoor zijn steeds meer ouders geneigd om gebruik te maken van de auto als zij hun eigen kind
naar school brengen.
Belangrijk is echter dat ieder van de 3 niveaus enkele factoren bevat die zorgen voor een versnelling
van deze neerwaartse spiraal:
Op strategisch niveau: De waarde die ouders hechten aan de subjectieve verhalen van anderen,
en het averechtse niveau dat communicatie over fysieke maatregelen kan hebben.
Op tactisch niveau: Het toegenomen gewicht dat wordt toegekend aan de combinatie schoolritwoonwerkrit, waardoor ouders nóg eerder besluiten om met de auto te gaan.
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Op operationeel niveau gedragen ouders zich minder veilig, juist doordat ze zich veiliger voelen
vanwege de bescherming die de auto hen biedt. In combinatie met haast (zie combinatie schoolritwoonwerkrit) en opgebouwde routine wordt dit versterkt.

5.5
Rollen en invloed van actoren
Uit de analyse komt naar voren dat, als er één groep actoren is waardoor ouders zich het meest laten
beïnvloeden, het de directe omgeving is: kinderen en andere ouders. Het zelf ervaren en onderling
delen van de verkeers(on)veiligheid door ouders oefent op alle gedragsniveaus invloed uit.
Natuurlijk hebben ook contacten met de schooldirectie invloed op het keuzegedrag. Niet voor niets
steken scholengemeenschappen veel energie in de oudercontacten. Een risico dat hierbij echter op
de loer ligt is dat ouders vanuit deze contacten andere keuzes maken dan de school beoogt, omdat de
ouders zich niet alleen door de school laten informeren over de veiligheidssituatie, maar meer nog
door de eigen ervaring en die van andere ouders. In de oudercontacten dienen scholen hun boodschap daarom zorgvuldig te formuleren, en zich er bovendien van bewust te zijn dat hun signalen voor
de ouders niet de belangrijkste bron zijn.

5.6
Doelgroepen en keuzefactoren
In de aanpak van het beschreven probleem worden twee verschillende groepen ouders onderscheiden, die ieder hun eigen set aan keuzefactoren kennen: De ouders die sowieso hun kind per auto
naar school zullen blijven brengen, en de ouders die mogelijk te motiveren zijn om hun kind niet langer
per auto naar school te brengen.
Dit onderscheid is op zich voor de hand liggend, maar de vraag is in hoeverre de keuzefactoren voor
het uiteindelijke keuze- en rijgedrag verschillen vertonen tussen beide groepen ouders. Aan de hand
van de uitgevoerde analyse wordt geconcludeerd dat inderdaad duidelijke verschillen zijn tussen beide doelgroepen als het gaat om de gebruikte en gewogen keuzefactoren:
De ouders die sowieso hun kind per auto naar school zullen brengen. Voor deze groep wegen de
aspecten ‘Afstand / reistijd’ en ‘Mogelijkheid tot combineren met woon-werkrit’ relatief zwaar. Eventuele maatregelen dienen ingestoken te worden op operationeel niveau; het direct beïnvloeden van
het rijgedrag.
De ouders die mogelijk te motiveren zijn om hun kind niet langer per auto naar school te brengen.
Deze groep kent relatief veel gewicht toe aan de aspecten ‘Subjectieve verkeersveiligheid’ en ‘Inschatting vaardigheden kind’. Eventuele maatregelen dienen ingestoken te worden op strategisch
en tactisch niveau. Richting deze groep ouders dient terughoudend om te worden gegaan met informatie over actueel onveilig rijgedrag; dit zal eerder tot de indruk leiden ‘dat het blijkbaar onveilig’
is, waardoor eerder gekozen wordt om het kind te brengen/begeleiden, en om dit per auto te doen.
Deze tweedeling biedt duidelijke handvaten voor het leveren van maatwerk in de aanpak van de beschreven problematiek. In hoofdstuk 6 (Maatregelen) wordt hierop verder ingegaan.
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6

Oplossingsrichtingen

De analyseresultaten (hoofdstuk 4) en conclusies (hoofdstuk 5) bieden een aantal handvaten voor
gerichte maatregelen om ouders die hun kinderen nu per auto naar de basisschool brengen tot veiliger verkeersgedrag te verleiden. In het voorliggende hoofdstuk worden de verschillende oplossingsrichtingen beschreven en onderling afgewogen. Per keuzeniveau (strategisch, tactisch, operationeel)
wordt beschreven welke oplossingsrichtingen er zijn en hoe kansrijk deze lijken. De meest kansrijke
worden in hoofdstuk 7 doorvertaald in concrete maatregelvoorstellen.

6.1
Strategisch
Op strategisch niveau maken ouders de keuze om hun kinderen al dan niet naar school te brengen/begeleiden. De keuze om dit wel te doen hoeft niet noodzakelijk tot de vervolgkeuze te leiden om
hiervoor de auto te gebruiken.
Zoals geconcludeerd wegen ouders de subjectieve verkeersveiligheid het zwaarst mee in hun strategische keuze. Deze beleving van de verkeersveiligheid wordt het sterkst beïnvloed door eigen ervaringen en door berichtgeving vanuit de directe sociale omgeving (kinderen, andere ouders). Het
SWOV-onderzoek laat zien dat het weerleggen van gevoelens van onveiligheid met objectieve informatie over de veiligheid weinig effectief is, omdat meer waarde wordt gehecht aan de subjectieve informatie uit de sociale omgeving.
Wanneer de fysieke omgeving veiliger wordt ingericht leidt dat niet direct tot een hogere subjectieve
veiligheid. In eerste instantie kan het leiden het tot het idee dat ‘het blijkbaar onveilig’ is. Een aanbeveling kan daarom zijn om terughoudend te zijn met het communiceren over fysieke maatregelen om
schoolroutes en schoolomgevingen veiliger te maken.
Hier treedt een dilemma op; enerzijds is het wenselijk om het gewenste gedrag te promoten door hierover duidelijk te communiceren, anderzijds moeten de gerealiseerde maatregelen zo min mogelijk uitstralen dat de verkeerssituatie ‘blijkbaar onveilig is’. Dit dilemma kan worden omzeild als de infrastructuur zelf uitdraagt wat het gewenste weggedrag is, en dit weggedrag op natuurlijke wijze uitlokt. Dit
sluit aan bij het principe van de self-explaining roads. Op deze wijze zal een infrastructurele maatregel meer als een proactieve ingreep worden beschouwd in plaats van als een reactieve. In de praktijk
zal dit niet altijd even makkelijk gaan; het feit dat een fysieke reconstructie plaats heeft gevonden ,
hoe self-explaining deze ook is, kan ook zonder aanvullende communicatie tot de indruk leiden dat
‘het blijkbaar onveilig is’.

6.2
Tactisch
Een deel van de ouders dat op strategisch niveau heeft besloten om de kinderen naar school te brengen/begeleiden, besluit op tactisch niveau om dit per auto te doen. Deze ouders wegen de afstand/reistijd, de subjectieve verkeersveiligheid en de mogelijkheid om de schoolrit met de woonwerkrit te combineren het zwaarst mee in hun afweging. Hierna wordt voor ieder van deze 3 keuzefactoren vermeld welke oplossingsrichtingen hieraan verbonden kunnen worden om deze ouders tot veiliger weggedrag te verleiden.
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Afstand/reistijd naar school
De ouders voor wie dit argument doorslaggevend is zullen niet gauw verleid worden om hun kind op
een andere wijze dan per auto naar school te brengen. Voor een klein deel van de ouders zou het
openbaar vervoer een oplossing kunnen bieden. Echter; over het algemeen zal de oplossing gezocht
moeten worden in het stimuleren van veiliger rijgedrag, op operationeel niveau. In paragraaf 6.3 wordt
hierop dieper ingegaan.
Subjectieve verkeersonveiligheid
Een deel van de ouders die op strategisch niveau op basis van subjectieve onveiligheid besluiten om
hun kind te brengen/begeleiden, kunnen op tactisch niveau op basis van hetzelfde aspect besluiten
om dit per auto te doen.
De sociaal-psychologische beschouwingen uit paragraaf 4.5 bieden enkele aanknopingspunten als
het gaat om het anders omgaan met deze subjectieve onveiligheid, en wel via het thema ‘Leren in het
verkeer’; Ouders zijn snel geneigd te vermijden dat hun kind onnodig wordt blootgesteld aan risico’s,
onder andere in het verkeer. De term ‘onnodig’ is hier belangrijk. Kijkend naar de baten die het kind
ondervindt door zich op jongere leeftijd in het verkeer te begeven (inschattings- en waarnemingsvermogen, sociale omgangsnormen) rijst de vraag: is het wel zo onnodig om te vermijden dat het kind
aan risico’s in het verkeer wordt blootgesteld? Wegen de baten voor het kind niet op tegen de risico’s?
Het betrekken van ouders bij deze vraag zou tot een heroverweging van de tactische keuze kunnen
leiden.
Mogelijkheid tot combineren schoolrit en woon-werkrit
Het per auto naar school brengen van het kind lost voor een aantal ouders een probleem op: hoe mijn
kind veilig bij school te krijgen zonder dat ik hierdoor te laat op het werk arriveer? Het combineren van
beide motieven in één autorit biedt voor veel ouders een oplossing. Het aanknopingspunt voor gedragsverandering zit hier aan het begin van de afweging; het onderkennen van de tijd en aandacht die
nodig zijn om het kind de juiste leerpunten mee te geven in zijn/haar opvoeding. Dit punt komt ook
terug in de sociaal-psychologische beschouwingen uit paragraaf 4.5. Het punt uit de vorige alinea
komt hier nogmaals terug: de baten die het kind ondervindt door zich in het verkeer te begeven. In de
vorige alinea ging het om het ouderlijke bewustzijn van deze baten, in deze alinea gaat het om het
besteden van de benodigde tijd en aandacht om het kind hierin te begeleiden. Door het kind te begeleiden (dus niet brengen), te voet of per fiets, kan de ouder het kind gecontroleerd laten kennis maken
met de dynamiek en de gevaren in het verkeer.

6.3
Operationeel
Op operationeel niveau gaat het om de wijze waarop ouders zich in het verkeer gedragen wanneer zij
hun kind naar school brengen, in de wetenschap dat zij er eerder voor hebben gekozen om hun kind
zelf te brengen/begeleiden, en om dit per auto te doen.
Uit de uitgevoerde analyse lijken 3 aspecten bij te dragen aan het risico dat ouders nemen wanneer zij
hun kind per auto naar school brengen. Deze aspecten bieden tevens aanknopingspunten voor de
probleemaanpak. Hierna wordt op ieder van deze aspecten ingegaan.
Toenemend gevoel van veiligheid
Het toenemende gevoel van veiligheid dat optreedt door de bescherming die de auto biedt, waardoor
de betrachte voorzichtigheid sneller zal afnemen. Het doen afnemen van dit gevoel zou kunnen zorgen voor meer betrachte voorzichtigheid. Dit zou gerealiseerd kunnen worden door richting de automobilist te benadrukken dat hij/zij in de schoolomgeving rekening dient te houden met andere automobilisten, fietsers en voetgangers. Infrastructureel kan dit gerealiseerd worden door de rol van de
fietser en voetganger te benadrukken (wat niet perse hoeft te betekenen dat hun positie afgescheiden
wordt) en uit te laten stralen dat zij bij scholen minstens zulke belangrijke verkeersdeelnemers zijn als
de automobilisten. Ook op het educatieve vlak kan deze boodschap verkondigd worden richting de
ouders.
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Haast
Door tijdsgebrek en/of het moeten halen van een ander reisdoel (bijvoorbeeld werk) kan bij ouders
haastig en daarmee risicovol rijgedrag optreden. Het is de vraag in hoeverre infrastructurele ingrepen
hierin een oplossing kunnen bieden; de kans bestaat dat het toepassen van ‘onthaastende’ maatregelen bij sommige automobilisten eerder tot irritatie leidt dan tot rustiger rijgedrag. Wel liggen op het
communicatieve vlak mogelijkheden. Het is echter belangrijk dat de gekozen boodschap niet tot de
indruk leidt dat het ‘blijkbaar onveilig is’.
Routinematig gedrag
Door herhaling, en door de eenvoudige handeling die het afzetten van een kind in beginsel is, kan routinematig gedrag optreden. Risico-herkenning kan daardoor afnemen. Dit kan worden aangepakt door
meer bewustzijn te creëren bij de ouders op het moment dat zij hun kind bij school afzetten. Dit hernieuwde bewustzijn kan de volgende inzichten bevatten:
Het inzicht dat de schoolomgeving op de piekmomenten veel verschillende gebruikers kent, die de
school uit verschillende richtingen naderen.
Het inzicht dat veel gebruikers kinderen zijn die nog lerende zijn in het verkeer, en daarom onverwacht gedrag kunnen vertonen.
Het inzicht dat de snelheid en massa van de auto dusdanig groot zijn dat deze niet meteen tot stilstand komt, en dat niet in één oogopslag alle andere objecten en medeweggebruikers waargenomen kunnen worden.

6.4
Samengevat: de meest kansrijke oplossingsrichtingen
Hieronder worden per niveau de denkrichtingen genoemd die het meest kansrijk lijken. In hoofdstuk 7
worden deze doorvertaald in concrete maatregelvoorstellen.
Strategisch niveau: De inrichting van de schoolomgeving zo vormgeven dat het gewenste rijdrag
op meer natuurlijke wijze wordt afgedwongen en dat aanvullende informatie (langs de weg of in
correspondentie vanuit school) niet nodig is. De boodschap verandert hierdoor van: “Het is hier onveilig” naar “Zo gedraagt u zich veilig”.
Tactisch niveau: de aandacht niet vestigen op de baten van het kind per auto naar school brengen,
maar op de baten van het kind zelfstandig of begeleid per fiets/te voet naar school te laten gaan.
Operationeel niveau: Het benadrukken van de rol van fietsers en voetgangers in de inrichting van
de schoolomgeving. Op deze wijze wordt zowel het beschermde gevoel van de automobilist als
diens routinegedrag onderbroken bij het naderen van de school.
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7

Maatregelen

In het voorliggende hoofdstuk worden twee typen maatregelen gepresenteerd: inrichtingsmaatregelen
en educatieve maatregelen. Beide maatregeltypen kunnen elkaar versterken. De uitwerking hiervan is
gebaseerd op de conclusies en aandachtspunten die uit de voorgaande hoofdstukken voortkomen.
Beide typen maatregelen zijn in eerste instantie gericht op hun eigen doelgroep. In de hiernavolgende
paragrafen wordt e.e.a. nader uiteengezet.

7.1

Inrichtingsmaatregel

Doel(groep)
Aanpassingen aan de inrichting zijn in eerste instantie gericht op ouders die voor zichzelf geen andere
keuze zien dan hun kinderen per auto naar school te brengen. Het beoogde doel is om de rol, die de
automobilist in de schoolomgeving heeft, te benadrukken; het is slechts één van de typen verkeersdeelnemers en in het bijzonder een die extra goed moet opletten aangezien zich veel andere kwetsbare en soms onberekenbare weggebruikers nabij bevinden.
Uitgangspunten ontwerp
Zoals aangegeven in hoofdstuk 6 zijn qua inrichting de volgende aanknopingspunten aanwezig voor
veiliger rijgedrag voor ouders die hun kinderen per auto naar school brengen. Het hierboven beschreven doel sluit in belangrijke mate aan bij de ontwerpprincipes van Shared Space:
Er is sprake van een duidelijk afgebakende zone waarin uitwisseling en ontmoeting plaatsvindt
tussen verschillende soorten weggebruikers die allen evenveel recht hebben op het gebruik. De
plein- en uitwisselingsfunctie is minstens net zo belangrijk als de verkeersfunctie.
De ruimte is ‘open’ en gedeeld, er zijn geen delen ingericht voor bepaalde handelingen of weggebruikers; de gehele zone biedt hiervoor de ruimte en stimuleert de neiging om hiervan op een sociale manier gebruik te maken, rekening houdend met de ander.
Door de automobilist zich duidelijk bewust te laten zijn van zijn/haar positie ten opzichte van de
medeweggebruikers zal hij/zij gedrag van nature aanpassen. In het geval van schoolomgevingen
dient daarbij benadrukt te worden dat het niet zomaar medeweggebruikers zijn, maar dat zich
daaronder veel kinderen bevinden.

Voorbeelden toepassing
Aan de hand van enkele sfeerimpressies worden enkele voorbeelden gegeven van hoe de hierboven
voorgestelde ontwerpprincipes in de praktijk toegepast kunnen worden. Deze voorbeeld-inrichtingen
zijn toegepast op bestaande schoolomgevingen. Benadrukt wordt dat er in het kader van deze analyse geen veiligheidsonderzoek heeft plaatsgevonden bij deze schoolomgevingen, en dat dus niet bekend is of er problemen zijn; zij zijn alleen gebruikt als voorbeeldsituatie.
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Voorbeeld 1: Kerkeboschschool aan de Oranje Nassaulaan te Zeist

Figuur 15: Huidige situatie

Figuur 15 toont de huidige situatie; een basisschool gelegen aan een brede (maar niet heel drukke)
wijkontsluitingsweg. Her en der is middels asvernauwingen, drempels en snelheidsbeperkingen (30
km/h, ter hoogte van de school geldt een adviessnelheid van 15 km/h) getracht de verkeersveiligheid
te verbeteren. Kinderen die per auto worden gebracht, worden op de parallelwegen (annex fietspaden) afgezet. Degenen die links worden afgezet kunnen met behulp van de klaar-overs (achter in
beeld) oversteken. In figuur 16 wordt een alternatieve oplossing getoond, waarbij de conclusies uit
analyse gekoppeld zijn aan de ontwerpprincipes van Shared Space. Ouders die kun kinderen afzetten
kunnen hun auto kort parkeren op de Share Space-zone, waar ook fietsers en voetgangers de weg
oversteken richting de school. De zone is duidelijk afgebakend met een poort-/drempelconstructie en
de overgang naar een ander type verharding (klinkermotief). Doordat de parkeergelegenheid nu vanaf
de hoofdrijbaan bereikt kan worden, kunnen de parallelwegen worden ‘afgewaardeerd’ tot fietspaden.
Middels de markering ‘SCHOOL’ wordt de onbekende of onbewuste automobilist duidelijk gemaakt
waarom de infrastructuur opeens verandert.

Figuur 16: Impressie op huidige situatie
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Ter vergelijking wordt in figuur 17 de situatie zonder achtergrondfoto getoond.

Figuur 17: Impressie zonder foto huidige situatie

Voorbeeld 2: Basisschool De Tsjerne, Hendrik Ringenoldusstrjitte, Gorredijk (gem. Opsterland)
In figuur 18 wordt de huidige situatie weergegeven. Ook voor deze voorbeeldsituatie geldt dat niet is
onderzocht of hier chaotische of onveilige verkeerssituaties plaatsvinden doordat kinderen per auto
worden gebracht. Door het parkeerterreintje links, en door de langzaam verkeerroute vanaf de rechterzijde komen hier relatief veel routes tezamen.

Figuur 18: Huidige situatie

In de figuren 19 en 20 wordt een alternatieve oplossing getoond, waarbij grotendeels dezelfde principes zijn gehanteerd als bij voorbeeld 1 in Zeist. Ook hier is getracht de communicatie over potentiële
onveiligheid tot het minimum te beperken, en door een natuurlijke sturing het gewenste gedrag te creëren.
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Figuur 19: Impressie op huidige situatie

Figuur 20: Impressie zonder foto huidige situatie

Een inrichting als deze dient zowel op strategisch als op operationeel niveau doelen:
Op strategisch niveau dient de inrichting niet reactief over te komen, maar proactief Dus niet: “Hier
wordt onveiligheid ervaren”, maar “Laten we ons samen veiliger gedragen”. Een dergelijke boodschap
zal op strategisch niveau minder snel tot gevoelens van onveiligheid leiden. Dit wegen ouders mee in
hun besluit om hun kinderen te brengen/begeleiden, en om dit al dan niet per auto te doen.
Een belangrijke vraag hierbij is: hoe wenselijk is het om kinderen op jongere leeftijd in hun eentje gebruik te laten maken van een Shared Space-zone als deze? Kinderen hebben in reguliere verkeerssituaties al de neiging om zich onvoorspelbaar te gedragen, en dat zal in een Shared Space-situatie
minstens zo erg het geval zijn. Het pleidooi is dan ook om het kind niet te vroeg alleen naar school te
laten gaan, maar hem/haar eerst op de juiste wijze te begeleiden.
Op operationeel niveau dient de inrichting uit te stralen dat je als fietser en voetganger minimaal net
zo veel recht hebt op het gebruik ervan als de automobilist. Dat, als iemand zich minder zeker en/of
veilig hoeft te voelen, het de automobilist is. Deze zal zich daardoor bewuster en veiliger gedragen.
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7.2

Educatieve maatregel

Doelgroep
Maatregelen op het educatieve vlak zijn gericht op ouders die eventueel te motiveren zijn om niet
(langer) de auto te gebruiken om het kind naar school te brengen/begeleiden, maar dit te voet of per
fiets te doen. Het beoogde doel van de boodschap is om de baten die het kind ondervindt, door zich
op jongere leeftijd in het verkeer te begeven, duidelijk te maken.

Uitgangspunten
Om richting de ouders een boodschap te verkondigen die de kans op heroverweging van gedrag zo
groot mogelijk maakt gelden onder andere de volgende regels:
Wees belonend: laat zien wat de baten zijn van het beoogde gedrag (snellere vorderingen van inschattings- en waarnemingsvermogen, ontwikkeling van sociale omgangsnormen).
Richt je op een scherp afgebakende doelgroep zodat deze zich daadwerkelijk aangesproken voelt;
de ouders die hun kinderen per auto naar school brengen (maar die dit eventueel wel kunnen heroverwegen). Deze ouders kiezen nu voor de auto op basis van de subjectieve veiligheid en de inschatting van de vaardigheden van hun kind.
Gebruik stimulerende woorden en beelden; formuleer de boodschap positief.
Kies het juiste medium en de juiste rolmodellen/boodschapper(s), in dit geval degenen voor wiens
mening de ouders het meest vatbaar zijn; andere ouders en kinderen.
Kies het juiste schaalniveau en de juiste omgeving, in dit geval: de directe omgeving. De school,
de eigen gemeente, de schoolomgeving, de schoolroute(s).

Invulling
Voor de invulling van de educatieve maatregel wordt een combinatie van 2 acties voorgesteld:
Een voorlichtingstraject door basisscholen in samenwerking met gemeente en politie, inclusief het
aanbieden van een website
Een plaatsen van een mottobord op de weg naar school.
Hierna worden beide acties toegelicht.
Voorlichtingstraject door basisscholen
Momenteel hebben veel basisscholen reeds contact met de ouders (direct of via ouderraden) over de
wijze waarop kinderen naar school reizen. Bij dit contact ligt de nadruk echter vooral op de veiligheidssituatie naar en nabij de school. De boodschap is daarbij vaak: probeer het autogebruik te beperken want het draagt in belangrijke mate bij aan de overzichtelijkheid en onveiligheid rond de aanvangs- en sluitingstijden van de school. De baten die het kind ondervindt door zich zelf actief (al dan
niet begeleid) in het verkeer te begeven worden slechts beperkt aangestipt of blijven zelfs achterwege.
Door in de contacten onder andere de volgende punten te benadrukken kunnen ouders een completer
beeld vormen van de lasten en lusten van het kind per fiets of te voet naar school te laten gaan (al
dan niet begeleid):
Door zich op jongere leeftijd actief in het verkeer te begeven leert een kind beter risico’s in te
schatten in het verkeer. Ook op latere leeftijd ondervindt het kind hier de baten van (bijvoorbeeld
wanneer hij/zij gaat autorijden).
Het waarnemingsvermogen neemt toe; afstanden kunnen beter worden ingeschat, andere verkeersdeelnemers zullen eerder en beter worden waargenomen.
Het kind zal nu en op latere leeftijd beter kunnen omgaan met de sociale omgangsnormen in het
verkeer, wanneer het zich al tijdens de basisschoolperiode actief in het verkeer begeeft.
Naast mondelinge voorlichting kunnen boodschappen als deze ook, samen met bestaande informatie,
in een nieuwe folder kunnen worden bedrukt die aan de ouders wordt toegezonden . Daarnaast wordt
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voorgesteld om de informatie te bundelen in een website die gericht is op ouders van basisschoolkinderen. Voor kinderen in de leeftijdsgroep 1 t/m 6 is zo’n website reeds aanwezig
(www.leerinhetverkeer.nl). Deze zou uitgebreid kunnen worden voor de doelgroep basisschoolkinderen en hun ouders. Ook zou in het project ‘KANS’ (Kinderen Anders Naar School, zie paragraaf 3.5)
meer aandacht besteed kunnen worden aan de genoemde baten van het kind.
Mottobord
Figuur 19 bevat een voorbeeld van een mottobord dat toegepast zou kunnen worden om ouders te
prikkelen. De hiervoor genoemde uitgangspunten zijn als volgt toegepast:
De nadruk ligt niet op het negatieve aspect van het ongewenste gedrag (er zijn tenslotte ook veel
ouders die weinig of geen keuze hebben), maar op het positieve, belonende aspect van het gewenste gedrag.
Door het bord in nabijheid van basisscholen te plaatsen, en door het duidelijk zichtbare (fictieve)
web-adres is duidelijk dat de boodschap bestemd is voor schoolkinderen en hun ouders. Doordat
ouders het bord in hun eigen omgeving tegenkomen zullen zij de boodschap eerder op hun eigen
situatie betrekken dan als het via een landelijke campagne was gedaan.
Getracht is om de hoeveelheid tekst te beperken, maar wel positief te laten prikkelen. De boodschap dat iemand die fietst zich veiliger gedraagt zal misschien niet direct logisch overkomen,
maar juist daardoor ook tot nadenken prikkelen.
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Figuur 21: Voorbeeld van mottobord (website is fictief)
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