De betrokkenheid van ouders/opvoeders bij verkeersveiligheid
verhogen: interventierichtingen
In opdracht van de provincies Utrecht, Brabant, Drenthe, Flevoland,
Zeeland en Zuid Holland, het ROV-Oost Nederland en de Vervoerregio
Amsterdam

Den Haag, december 2017

Dr. Bert Pol
Carolien Veldkamp MSc
Joost Baalbergen MSc

Inhoud
Managementsamenvatting.........................................................................................4
1

Basis van de voorgestelde interventies ................................................................6
1.1 De aanleiding van het project .......................................................................... 6
1.2 Voor de interventie-ontwikkeling essentiële uitkomsten van het onderzoek . 7
1.3 Consequenties voor het ontwikkelen van gedragsinterventies: korte
termijneffecten zijn niet te verwachten ........................................................... 8
1.4 Wat voor soort interventies zijn hier niet zinvol? ............................................ 8
1.5 Wat voor soort interventies zijn hier wel zinvol? ........................................... 10
1.6 Aansluiting zoeken bij andere domeinen: slechts onder beperkte condities
mogelijk .......................................................................................................... 11
1.7 Eerst de focus op één doelgroep of op alle doelgroepen tegelijk? ................ 12

2

Interventiestrategie .......................................................................................... 13

3

Bewustwording: aandacht voor verkeersopvoeding in de media ........................ 17
3.1 Doel: automatisch gedrag omzetten in bewust gedrag ................................. 17
3.2 Media-aandacht ............................................................................................. 17
3.3 Wat communiceren? ...................................................................................... 18

4

Storytelling-interventie: het Voorleesverhaal .................................................... 20
4.1 Vooraf ............................................................................................................. 20
4.2 Doelgroep ....................................................................................................... 20
4.3 Doel................................................................................................................. 20
4.4 Verspreiding: hoe komt de interventie bij de ouders? .................................. 21
4.5 Kernpunten ..................................................................................................... 21
4.6 Beschrijving interventie .................................................................................. 21
4.7 Verhalen als brug: een uitwerking van deze interventie via Storybridging
methode ......................................................................................................... 23

5

Spel om thuis te spelen (spin off van het verhaal) .............................................. 26
5.1 Doelgroep ....................................................................................................... 26
5.2 Doel................................................................................................................. 26
5.3 Verspreiding: hoe komt de interventie bij de ouders .................................... 26
5.4 Kernpunten ..................................................................................................... 26
5.5 Beschrijving interventie .................................................................................. 27

6

(Serious) persuasive game ................................................................................ 28
6.1 Doelgroep ....................................................................................................... 28
6.2 Doel................................................................................................................. 28
6.3 Kernpunten ..................................................................................................... 29
6.4 Verspreiding ................................................................................................... 29
6.5 Waarom een (serious) persuasieve game? .................................................... 29
6.6 Beschrijving..................................................................................................... 30

7

Facilitering van ouders met gerichte communicatie en tips over gevaarlijke
situaties ........................................................................................................... 32
7.1 Doelgroep ....................................................................................................... 32
2

7.2
7.3
7.4
7.5

Doel................................................................................................................. 32
Kernpunten ..................................................................................................... 33
Verspreiding ................................................................................................... 33
Beschrijving..................................................................................................... 33

8

De Wisselfiets ................................................................................................... 35
8.1 Doelgroep ....................................................................................................... 35
8.2 Doel................................................................................................................. 35
8.3 Kernpunten ..................................................................................................... 35
8.4 Verspreiding ................................................................................................... 35
8.5 Beschrijving interventie .................................................................................. 35

9

Website over ouders met hun kinderen in het verkeer ...................................... 37
9.1 Doelgroep ....................................................................................................... 37
9.2 Doel................................................................................................................. 37
9.3 Kernpunten ..................................................................................................... 37
9.4 Verspreiding ................................................................................................... 37
9.5 Beschrijving..................................................................................................... 38

10

Aanvulling van deze interventies op bestaande interventies en/of maatregelen 40

Bijlage 1: Tussenrapportage Fase 1 – Verkenning
Bijlage 2: Tussenrapportage Fase 2 – Verdieping
Bijlage 3: Totstandkoming interventies op basis van gedragsanalyse

3

Managementsamenvatting
Aanleiding en doel onderzoek

De provincies Utrecht, Brabant, Drenthe, Flevoland, Zeeland en Zuid Holland, het
ROV-Oost Nederland en de Vervoerregio Amsterdam zien het als taak van
ouders/opvoeders hun kinderen te leren zich veilig in het verkeer te gedragen, en
daarbij zelf het goede voorbeeld geven.

In opdracht van deze partijen onderzocht Tabula Rasa aan de hand van
verschillende onderzoeksmethoden (observatieonderzoek, vragenlijstonderzoek
onder ouders, interviews met praktijkdeskundigen, diepte-interviews met ouders
en experts, en literatuurstudie) hoe ouders/opvoeders omgaan en zouden moeten
omgaan met verkeersopvoeding. Hieronder werd verstaan het geven van informele
verkeerseducatie en het geven van het goede voorbeeld in het verkeer.

Op basis van de bevindingen zijn interventierichtingen bepaald om
verkeersopvoeding door ouders/opvoeders te stimuleren.
Belangrijkste uitkomsten onderzoek
Ouders vinden verkeersopvoeding belangrijk, maar overschatten hoe goed ze opvoeden

Ouders vinden het doorgaans belangrijk dat hun kinderen leren over veilig
verkeersgedrag, en vinden dat zijzelf hier de belangrijkste rol in spelen. Maar er is
een discrepantie tussen de attitudes van ouders en hun gedrag: ze overschatten
hoe goed ze zich in het verkeer gedragen in bijzijn van hun kinderen en hoe goed ze
verkeerseducatie geven.

Kennis over verkeersopvoeding, voorbeeldgedrag en ontwikkeling van het kind zijn
belangrijke voorwaarden voor verkeersopvoeding. Op dit moment is het
kennisniveau bij veel ouders (te) laag. Niet alle respondenten zijn zich bewust van
het belang van voorbeeldgedrag op jonge leeftijd. Daarbij komt dat ouders hun
eigen kennis over verkeersregels overschatten. Ze weten niet dat er informatie
over verkeersopvoeding beschikbaar is en deze is moeilijk te vinden.

Ouders die toegeven de verkeersregels wel eens met voeten te treden denken dat
zij hun kind wel kunnen uitleggen dat dat gedrag een uitzondering is. En dat het
best zal begrijpen dat het het verkeerde gedrag niet moeten overnemen.

Bovendien vinden ouders dat ze zelf het beste weten wat hun kind nodig heeft en
hoe de opvoeding eruit moet ziet. Weerstand ligt dan ook op de loer bij het
aanspreken of informeren van ouders op hun gedrag.
Lage risicoperceptie, haast en beperkt ‘doenvermogen’ maken verkeersopvoeding voor
veel ouders een low-interest onderwerp

Risicoperceptie en angst bepalen mede hoe belangrijk ouders verkeersopvoeding
vinden. Bij veel ouders is de risicoperceptie laag, waardoor zij geen urgentie voelen
om verkeerseducatie te geven en zelf het goede voorbeeld te geven. (Overigens
kan een te hoge risicoperceptie er juist toe leiden dat ouders hun kind te weinig
zelf laten oefenen in het verkeer, wat ook nadelig is voor verkeersopvoeding.)
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De nodige ouders hebben haast: zij moeten na het naar school brengen van de
kinderen door naar hun werk. Dat betekent dat er niet veel tijd en aandacht
beschikbaar is voor verkeerseducatie.
Tot slot is een bijkomende factor dat het moderne leven voor veel mensen al erg
‘vol’ is. Naast het denk- is ook het ‘doenvermogen’ van burgers niet onuitputtelijk.
De WRR heeft daar in haar in 2017 verschenen rapport ‘Weten is nog geen doen.
Een realistisch perspectief op redzaamheid’ op gewezen.

Aanbevelingen
Op termijn verandering mogelijk met combinatie communicatie-aanpak en
interventiepakket

Door de aard van het huidige gedrag en de lage risicoperceptie is een snelle
gedragsverandering bij ouders niet te verwachten. Op termijn is wel verandering
mogelijk met een combinatie van een communicatie-aanpak en de inzet van
gedragsinterventies. De effecten van een dergelijk interventiepakket zullen in de
loop der jaren cumulatief zijn.

Het effect van de gedragswetenschappelijke interventies zal groter worden als ze
worden vergezeld door andere typen interventies als handhaving en herinrichting
van de fysieke omgeving.
Kansrijke interventierichtingen

We adviseren onderstaande interventierichtingen te verwerken in een
interventiepakket (of op te nemen in reeds bestaande pakketten) om op relevante
momenten aandacht bij ouders te creëren voor hun rol en verantwoordelijkheid in
de verkeersopvoeding, kennislacunes op te vullen en kennis gemakkelijk vindbaar
te maken:

Mediastrategie gericht op beïnvloeden risicoperceptie van ouders en creëren
van aandacht voor verkeersopvoeding;

Voorleesverhaal dat gebruikmaakt van storytelling-principes om het gewenste
gedrag van ouders (geven van verkeerseducatie en goede voorbeeld geven in
verkeer) aan te moedigen en het ouders makkelijk maakt om op jonge leeftijd
aan het kind te leren hoe het zich in het verkeer moet gedragen. Weerstand
bij ouders wordt door verhaalvorm vermeden;

Spel waarin kennis, attitudes en gedrag uit het voorleesverhaal verder worden
verdiept door herhaling van associaties;

Serious game waarin ouders en kinderen kennis kunnen testen en gedrag in
verkeerssituaties kunnen oefenen;

Fietsen bevorderen bij kinderen die weinig met hun ouders fietsen;

Toegankelijk en goed vindbaar verzamelpunt van kennis op één website voor
ouders die meer informatie willen en ouders die hun kennis willen opfrissen;

Concrete tips en communicatie gericht op het tegengaan van de misvatting bij
ouders van middelbare scholieren dat zij geen invloed meer kunnen hebben
op veilig verkeersgedrag van hun kind.
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1

Basis van de voorgestelde interventies
1.1

De aanleiding van het project

De aanleiding voor het project vormde de behoefte bij de opdrachtgevers aan “een
advies over een of meerdere invloedrijke/kansrijke invalshoeken voor interventies
waardoor opvoeders/ouders zich bewust zijn/worden van de eigen
verantwoordelijkheid om (hun) kind(eren) veilig en zelfstandig aan het verkeer te laten
en leren deelnemen, en dat zij daar ook zelf in het verkeer (vooral in het bijzijn van (hun)
kind(eren) naar handelen. N.B. De interventies zélf moeten na afronding van dit
onderzoek daarna nog nader uitgewerkt (kunnen) worden. Deze uitwerking is geen
onderdeel van het offerteverzoek”. 1
Ten behoeve van het beantwoorden van de adviesvraag de interventie-ontwikkeling
heeft Tabula Rasa de volgende aanpak gevolgd.


Onderzoek:

Tabula Rasa heeft om die vraag te kunnen beantwoorden diverse
onderzoeken uitgevoerd. Functie van die onderzoeken was het inventariseren
van reeds bestaande (wetenschappelijke) kennis en - in veldonderzoek - de
attitude en het gedrag van ouders ten aanzien van hun verantwoordelijkheid
voor en rol bij de verkeersopvoeding van hun kinderen vast te stellen.
Hieronder geven wij de consequenties van de voor de interventieontwikkeling essentiële uitkomsten van het onderzoek. Een uitgebreide
beschrijving van de onderzoeken en de onderzoeksresultaten vindt u in bijlage
1 (onderzoek fase 1) en bijlage 2 (onderzoek fase 2).



Gevolgde systematiek ten behoeve van de interventie-ontwikkeling:

Om te komen van het bestaande gedrag tot het gewenste gedrag hebben wij
de stelselmatige aanpak van het Behaviour Change Wheel van Michie c.s2
gevolgd. Het Behaviour Change Wheel bevat geen interventies, maar geeft
een systematiek om op een wetenschappelijke verantwoorde wijze tot
interventies te komen.


Toepassing van onze kennis van de theorie en praktijk van
gedrag(sverandering), en communicatie, leidend tot theory and evidence
based interventies:
Dat wil zeggen dat de interventies ten eerste gebaseerd zijn op theorieën die
gedrag verklaren en ten tweede op een wetenschappelijk controleerbare
wijze bewezen hebben te werken in een zoveel mogelijk vergelijkbare context.

1

Aanbestedingsdocument Onderzoek betrokkenheid Opvoeders/Ouders verkeersveiligheid, p. 2
Michie, S., Atkins, L., & West, R. (2014). The behaviour change wheel: a guide to designing
interventions. Silverback Publishing.
2
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Synthese:

Deze aanpak heeft geleid tot de conclusie dat door de aard van het huidige
gedrag en van een lage risicoperceptie een snelle gedragsverandering bij
ouders niet te verwachten is. Er is wel verandering mogelijk met een
combinatie van een communicatie-aanpak en de inzet van
gedragsinterventies, maar de effecten daarvan zullen in de loop der jaren
cumulatief zijn en niet op korte termijn op grote schaal effecten sorteren.

1.2

Voor de interventie-ontwikkeling essentiële uitkomsten van het
onderzoek



Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat het gedrag ten aanzien van de
verkeersopvoeding van hun kinderen bij vrijwel alle respondenten voor het
overgrote deel automatisch gedrag is. Men denkt er niet over na. En men gaat er
zonder daar gedachten aan te wijden van uit dat men het goed doet.



Daar liggen de volgende oorzaken aan ten grondslag.


Ten eerste dat men ervan uitgaat dat men het op het vlak van
verkeersopvoeding goed doet: veel ouders geven hun kinderen tijdens het
naar school brengen aanwijzingen en corrigeren onjuist gedrag. In de praktijk
is echter te zien dat ouders niet altijd goed verkeersgedrag vertonen en dat zij
hun kinderen niet altijd corrigeren. Ook blijken ouders lang niet altijd de
verkeersregels te kennen. Dit ondanks het feit dat velen een rijbewijs hebben.
Blijkbaar is het zo dat als er geleidelijk aan verkeerd gedrag insluipt dat niet
gecorrigeerd wordt, men dat gaandeweg gaat zien als normaal gedrag.



Ten tweede zijn veel respondenten van mening dat ze zelf het goede
voorbeeld geven aan hun kinderen. In de praktijk blijkt dat niet altijd het
geval, wat ook logisch is voor diegenen die de verkeersregels niet goed (meer)
kennen.



Ten derde denken respondenten die toegeven de verkeersregels wel eens met
voeten te treden, dat zij de kinderen wel kunnen uitleggen dat dat gedrag een
uitzondering is. En dat de kinderen vervolgens best zullen begrijpen dat ze dat
verkeerde gedrag niet moeten overnemen. Niet alle respondenten zijn zich
bovendien bewust van het belang van voorbeeldgedrag op jonge leeftijd.



Ten vierde maken de meeste mensen het niet mee dat in hun naaste
omgeving een kind verkeersslachtoffer wordt. Omdat de risicoperceptie laag
is, is er ook geen gevoel van urgentie bij het onderwerp. Verkeerseducatie van
je kinderen is een low interest onderwerp.
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1.3



Ten vijfde hebben de nodige ouders haast: zij moeten na het naar school
brengen van de kinderen door naar hun werk. Dat betekent dat er niet veel
tijd en aandacht beschikbaar is voor het onderwerp verkeerseducatie.



Tot slot is een bijkomende factor dat het moderne leven voor veel mensen al
erg ‘vol’ is. Ouders hebben beiden een baan, moeten de kinderen naar
sportclubs en vriendjes/vriendinnetjes brengen, boodschappen doen, koken,
het huishoudens doen, sociale contacten onderhouden, mantelzorg verlenen,
bewegen, etc. Daar komt dan nog bij dat de overheid in toenemende mate
maatschappelijke participatie van de burger vraagt, in casu vrijwilligerswerk
doen en afhankelijke familieleden helpen. Dat vereist extra cognitieve
aandacht, die zeker niet onuitputtelijk is. Naast het denk- is ook het
‘doenvermogen’ van burgers niet onuitputtelijk. De WRR heeft daar in haar in
2017 verschenen rapport Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief
op redzaamheid op gewezen.3

Consequenties voor het ontwikkelen van gedragsinterventies:
korte termijneffecten zijn niet te verwachten



De aanvangscondities voor het ontwikkelen van interventies die het gewenste
gedrag bewerkstelligen – zich verantwoordelijk voelen voor de verkeerseducatie
van de kinderen en daar ook een actieve rol in spelen – zijn niet gunstig. Dat zal
mede verklaren waarom het de partijen in de verschillende regio’s niet goed lukt
dat van de grond te krijgen.



Snelle successen zijn niet te verwachten. Juist omdat mensen niet beseffen dat ze
het niet goed (genoeg) doen en wat ze niet goed doen en er ook nog eens niet
zoveel urgentie is om het anders te doen.
Maar dit betekent niet dat verandering niet mogelijk is.

1.4


3
4

Wat voor soort interventies zijn hier niet zinvol?
Omdat het om automatisch gedrag gaat, heeft het geen zin te proberen mensen
met argumenten tot ander gedrag te bewegen, zoals in het geval van zogeheten
gepland gedrag voor de hand zou liggen.4 Ieder denkt immers dat hij of zij het goed
doet: argumenten slaan op anderen, niet op mij. De attitude hoeft ook niet
veranderd: ouders vinden de veiligheid van hun kind belangrijk en ze vinden het
daarom ook goed om een rol te spelen in de verkeersopvoeding.
De sociale norm – hier: wat belangrijke anderen vinden – is ook geen probleem:
iedereen vindt veiligheid en verkeersopvoeding belangrijk. Ook de zogenoemde
eigen effectiviteit – self efficacy – is geen punt: men twijfelt er niet aan dat men het
kan.

Weten is nog geen doen; een realistisch perspectief op zelfredzaamheid. (2017), WRR
Pol, B. & Swankhuisen, C. (2013). Nieuwe Aanpak in overheidscommunicatie. Coutinho. 43-57
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Automatisme doorbreken?


Om automatisch gedrag te beïnvloeden is één mogelijkheid het automatisme
doorbreken (in casu de automatische aanname dat men het allemaal prima doet).
Een goede manier om dat te doen, is bijvoorbeeld ouders met hun kinderen te
filmen als ze onderweg zijn naar school en hen later met die beelden te
confronteren. Ze zien dan wat ze fout doen, zonder erom heen te kunnen draaien.
Bovendien wordt het onderwerp dan zeer persoonlijk relevant gemaakt, wat het
effect bevordert. (Het vividness principe).5
Deze interventie heeft echter de nodige bezwaren. Ten eerste is ze uitermate
arbeidsintensief als ze op wat grotere schaal wordt toegepast: iemand moet gaan
filmen, liefst op een plek waar hij of zij niet opvalt. Ten tweede moeten er
bijeenkomsten worden georganiseerd en voorbereid om de beelden te bespreken.
Het lijkt al niet realistisch om dat voor elkaar te krijgen op plaatselijk, laat staan op
regionaal of provinciaal niveau.
Een andere mogelijkheid waar nogal eens aan gedacht wordt bij het doorbreken
van ongewenst automatisch gedrag, is het gebruik van schokkende beelden die de
risicoperceptie zouden beïnvloeden. Naar de effecten van dergelijke fear appeals is
echter heel veel onderzoek gedaan, dat telkens uitwijst dat het geen effect heeft
op het gedrag.6 Mensen blijken de aandacht af te wenden.

Nudges en social influence technieken niet kansrijk in deze context


Een tweede mogelijkheid om automatisch gedrag te beïnvloeden, is om juist
gebruik te maken van het feit dat het gedrag automatisch is. Omdat mensen er niet
bij zijn met hun hoofd, zijn ze bij uitstek beïnvloedbaar. Daar zijn allerlei
voorbeelden van. Zoals het gebruik van nudges: de afbeelding van de vlieg in
urinoirs die ervoor zorgt dat mannen daar zonder dat ze daar erg in hebben op
richten bij het plassen (met het effect dat de wc schoner blijven).7 Voorts het
gebruik van primes: stimuli in de omgeving, zoals woorden, beelden, kleuren en
geuren, die het gedrag kunnen beïnvloeden zonder dat dat tot het bewustzijn
doordringt.8 Een bekend voorbeelden van een prime is het verspreiden van een
citroengeur (die niet tot het bewustzijn doordringt) die netheid in openbare
ruimtes bevordert. Ook technieken uit de sfeer van sociale invloed kunnen
automatisch gedrag beïnvloeden: zoals gebruik maken van het gegeven dat het
gedrag van andere mensen ons beïnvloed zonder dat we dat in de gaten hebben.
Een voorbeeld is het verwijzen naar het goede gedrag dat veel – vergelijkbare –
mensen vertonen: de zogeheten sociale validatie.9

5

Pol, B. & Swankhuisen, C. (2013). Nieuwe Aanpak in overheidscommunicatie. Coutinho. 122-123
Ruiter, R.A.C. en Kok, G. (2012). Planning to frighten people? Think again! In: Abraham, C. en
Kools, M. (eds.), Writing Health Communication. An evidence based guide. Sage.
7
Thaler, R. & Sunstein. C. (2008) Nudge. Naar betere beslissingen over gezondheid, geluk en
welvaart. Business Contact.
8
Pol, B. & Swankhuisen, C. (2013). Nieuwe Aanpak in overheidscommunicatie. Coutinho. 93-96.
9
Cialdini, R. B. (2007). Influence: The psychology of persuasion.
6
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Deze beïnvloedingstechnieken zijn hier om twee redenen echter niet zeer kansrijk.
De eerste reden daarvoor is dat deze technieken werkzaam zijn bij gedrag dat
makkelijk uitvoerbaar is. Op één punt richten bij het plassen, is niet moeilijk. Een
prop in een afvalbak gooien in plaats van op de grond ook niet echt. Datzelfde geldt
voor een afvalzak in de ondergrondse container gooien in plaats van hem ernaast
zetten. De tweede reden is dat een voorwaarde voor het succes van deze
technieken is dat het om het gedrag gaat waarvan mensen ook wel weten wat
goede en wat foute manifestaties zijn. Anders gezegd: dat ze weten hoe het moet
en waarom.
Bij het gedrag dat hier centraal staat, is dat nu juist niet het geval. Als de techniek
sociale validatie (‘de meeste mensen in vergelijkbare omstandigheden doen het op
deze manier’) ingezet zou worden, dan doet dat op zichzelf niet veel, omdat
mensen het idee hebben dat ze het al goed doen. Met andere woorden: ze rekenen
zichzelf tot de meeste mensen die het goede doen. Met als consequentie dat ze
hun gedrag niet zullen veranderen.
Haast verminderen: geen realistische optie




1.5

Een voor de hand liggende gedachte, is om mensen minder gehaast te maken als zij
hun kinderen naar school brengen. Als ouders zich minder haasten onderweg naar
school, betekent dat namelijk dat ze zich elders in de keten van handelingen meer
moeten haasten. Dat betekent dat men ouders zou moeten trainen in
onthaastingsgedrag. Dat is echter zo ingrijpend en vergt zoveel organisatorische
inspanning en overtuigingskracht om ouders van de zin tot het volgen van zo’n
training te bewegen dat een dergelijke interventie als zo goed als kansloos moet
worden beschouwd (tenzij de personele en financiële middelen onbeperkt zijn).
Een andere mogelijke optie is in principe het werken aan een complete verandering
van mindset: het trainen van mindfulness. Dat is echter zo’n ingrijpende
verandering voor veel mensen, dat slechts een minimaal effect op aandacht
schenken aan de eigen rol bij verkeersopvoeding verwacht mag worden. Het
middel is veel te zwaar voor het doel.

Wat voor soort interventies zijn hier wel zinvol?

Interventiepakketten noodzakelijk, maar ook beperkt effectief


De conclusie is niet dat er geen interventiemogelijkheden zijn om het gestelde doel
te bereiken. Die zijn er wel. Maar het zal niet gaan om snelle winst. Eén of twee
losse interventies zullen hooguit een bescheiden en kortdurend effect hebben. De
oplossing moet gezocht worden in een interventiepakket. De interventierichtingen
die wij in de hoofdstukken 3 tot en met 9 voorstellen, vormen tezamen een
interventiepakket.
Ook dat interventiepakket zal evenwel niet op korte termijn voor een grote
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gedragsverandering zal zorgen. Er zal tijd nodig zijn om een substantieel effect te
bewerkstelligen door de genoemde combinatie van factoren: het onderwerp heeft
geen prioriteit bij ouders omdat ze denken het goed te doen (goede instructies
geven en corrigeren) èn niet in de gaten hebben welke impact een fout voorbeeld
geeft èn niet van nabij ernstige ongelukken meemaken.


Opgemerkt moet worden dat het effect van de gedragsinterventies waarover we
het hier hebben – interventies dus die niet teruggaan op dwang en veranderingen
in de fysieke omgeving – niet onbeperkt is. In de sociale wetenschappen gaat het,
anders dan in een aantal natuurwetenschappen, om regelmatigheden en niet om
wetmatigheden in het gedrag. In het gedrag en in de context waarbinnen dat
gedrag plaatsvindt, zijn zoveel variabelen aanwezig, dat er nooit sprake van
wetmatigheden zal zijn. Omstandigheden waarin mensen verkeren zijn nooit
hetzelfde, mensen reageren op andere mensen maar het zijn nooit dezelfde
mensen in dezelfde omstandigheden.



Ook de complexiteit van het gedrag speelt een rol. Bij betrekkelijk eenvoudige
handelingen – zoals afvalzakken in de ondergrondse container gooien – kan met
een interventie uit de sfeer van social influence 30% gedragsverandering optreden.
Bij andere weer 10% of 20% en soms is er ook geen effect (omdat omstandigheden
in de omgeving dat in de weg staan). Dergelijke effecten van tientallen procenten
zijn prachtig, maar bij een complex onderwerp als zich verantwoordelijkheid voelen
voor en actief zijn in verkeersopvoeding van de kinderen, treden die niet op.
Althans er zullen jaren overheen gaan èn er is een samenhangend pakket aan
interventies nodig.



Interventies moeten handelingsperspectieven bieden waarvan de uitvoering
gemakkelijk is: het niet oneindige cognitieve vermogen en het niet onuitputtelijke
‘doenvermogen’ betekent immers dat het denken over en het uitvoeren van
verkeersopvoeding erbij komt in het drukke bestaan. Dat moet waarschijnlijk ten
koste van iets anders gaan. De vraag is of dat voor mensen in hun dagelijks leven
mogelijk is. Het lijkt niet waarschijnlijk.



Het effect van de gedragswetenschappelijke interventies zal groter worden als ze
worden vergezeld door andere typen interventies. Daarbij moet gedacht worden
aan handhaving op tijden waarop kinderen naar school gebracht worden, alsmede
aan ingrepen in de fysieke omgeving, zoals het plaatsen van obstakels die het
fietsen over de stoep en het parkeren op de stoep onmogelijk maken.

1.6


Aansluiting zoeken bij andere domeinen: slechts onder beperkte
condities mogelijk
Ondanks dat er allerlei relevante domeinen te bedenken zijn waarbij
verkeersveiligheid past (bijvoorbeeld sport, gezonde leefstijl, smartphonegebruik in
het verkeer), zien wij het niet als kansrijk om te proberen verkeersveiligheid als
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onderwerp aan te haken bij lopende campagnes of initiatieven. Onze ervaring is dat
het doorgaans moeilijk is om opdrachtgevers van/ verantwoordelijken voor
bestaande campagnes of initiatieven over aangrenzende onderwerpen ervan te
overtuigen om een ander onderwerp op te nemen. Ook als ze het ermee eens zijn
dat het een belangrijk onderwerp is en het goed past bij de bestaande campagne.
De reden hiervoor is dat het voor bestaande campagnes of initiatieven een risico is
de boodschap te verbreden: dit kan er namelijk voor zorgen dat deze in zijn geheel
minder goed blijft hangen. Die vrees is terecht: bekend is dat dubbele
boodschappen in één uiting of campagne niet goed werken.


1.7


Wat daarentegen wel kansrijk is, is om in eigen communicatie over
verkeersopvoeding aan te sluiten bij aangrenzende onderwerpen die hoog op de
agenda staan bij ouders. Bijvoorbeeld door te verwijzen naar effecten op
gezondheid (bewegen), veiligheid, en zelfstandigheid. Die vormen dan een
ondersteunend argument: ‘het is nog gezond ook’.
We hebben bij de afzonderlijke interventies aangegeven waar dit mogelijk is.

Eerst de focus op één doelgroep of op alle doelgroepen tegelijk?
Moet door de beschikbaarheid van financiële of personele middelen geprioriteerd
worden, dan lijkt het logisch de aandacht eerst te richten op ouders met kinderen
in de leeftijd van 0-6 jaar.
Daar zijn verschillende redenen voor:







De ouders met jonge kinderen hebben zich nog geen gewoontes eigengemaakt in
hoe ze met hun kinderen en verkeer omgaan. Ouders die al langer kinderen
hebben, hebben vaker het idee al wel te weten hoe het moet en zijn er vaker van
overtuigd dat ze goede verkeersopvoeding geven. Daardoor staan ze minder open
voor nieuwe informatie over het onderwerp.
Verkeersopvoeding en voorbeeldgedrag in het verkeer is nu eenmaal een
onderwerp dat met name speelt onder ouders met jongere kinderen, blijkt uit ons
onderzoek. Hierdoor zullen de interventies meer aansluiting vinden bij ouders met
jongere kinderen. Het is lastiger om ouders met oudere kinderen te beïnvloeden.
Het effect van interventies die zijn ingezet bij ouders met jonge kinderen werkt
door. Als het gedrag vroeg inslijt, wordt het gewoontegedrag (waarbij goede
gewoontes vanzelfsprekend ook weer vervangen kunnen worden door minder
goede gewoonten, bijvoorbeeld door groepsdruk). Het is te verwachten dat als
ouders al vanaf jonge leeftijd van het kind met dit onderwerp bezig zijn, ze dit
belangrijk blijven vinden en ook in de verschillende leeftijdsfasen van hun kinderen
op verkeersgedrag terug zullen komen.
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2

Interventiestrategie


Aan de in de hoofdstukken 3 t/m 8 voorgestelde interventierichtingen ligt de
volgende strategie ten grondslag.

Aandacht creëren/ risicoperceptie beïnvloeden door mediabenadering

De meeste ouders schenken nu weinig aandacht aan de verkeersopvoeding van
hun kinderen. Zij gaan er, zoals eerder uiteengezet, desgevraagd van uit dat ze dat
goed doen. Daarbij is ook hun risicoperceptie ten aanzien van verkeersongelukken
laag.
Het doorbreken van dat automatisme is nodig, omdat de andere interventies
anders weinig effect zullen hebben. Een voorwaarde daarvoor is dat hun
risicoperceptie verandert: ze moeten beseffen dat behoorlijk veel kinderen
verkeersslachtoffer worden, ook al maken ze dat ze doorgaans niet in hun directe
omgeving mee.


De grootste kans om dat doel te bereiken is door gedurende een periode van
bijvoorbeeld een week of een maand aandacht in de media te creëren.
Samenballing van media-aandacht heeft als voordeel dat de confrontatiekans
groter is dan wanneer gedurende een langere tijd nu en dan een bericht verschijnt.
Mensen komen het onderwerp in verschillende media tegen waardoor het
onderwerp urgent lijkt en de kans groeit dat erover gepraat wordt op het
schoolplein en in het gezin.
Als het lukt om verschillende media te interesseren – wat met vereende krachten
zou moeten kunnen – kunnen de specifieke mogelijkheden van die media ook
benut worden. Een artikel biedt de mogelijkheid om dieper op de materie in te
gaan. In een item op het (Jeugd)journaal of Hart van Nederland kunnen beelden
vertoond worden. Op social media kan het onderwerp heel persoonlijk gemaakt
worden. Verschillende media bieden ook kans om verschillende doelgroepen te
bereiken: het mediagebruik van hoger opgeleiden verschilt bijvoorbeeld van dat
lager opgeleiden.



Deze interventie beperkt zich niet tot ouders van kinderen van één bepaalde
leeftijd.

Gedrag zo vroeg mogelijk beïnvloeden: voorleesverhaal

Als ouders jonge kinderen hebben die binnen afzienbare tijd aan het verkeer zullen
gaan deelnemen, is de kans het grootst dat ze gevoelig zijn voor informatie
daarover. Daar ligt dan een goede kans om het gewenste gedrag en de gewenste
attitude te vormen, in casu de goede aanwijzingen geven en goed voorbeeldgedrag
tonen. Ook de voor goede verkeersopvoeding nodige kennis van goed
verkeersgedrag wordt aangeleerd dan wel herhaald.
Eenmaal ingesleten verkeerd gedrag daarentegen is lastig te veranderen.
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De interventie van het verhaal/voorleesboek benut de mogelijkheid om vroeg het
juiste gedrag te vormen.



Deze interventie is gericht op ouders van kinderen tot ongeveer 6 jaar.

De associatie verdiepen: spel

Door herhaling slijten het gewenste gedrag en de gewenste attitude verder in. Dat
is de functie van de interventierichting van het spel. Gebruik van dezelfde figuren
als in het voorleesboek versterkt het effect.


Ook deze interventie is gericht op jonge kinderen.

Spelenderwijs leren: serious game

Ouders die kinderen hebben aan wie niet meer voorgelezen wordt, moeten op een
andere manier bereikt worden. Een serious persuasive game is dan een instrument.
Daarmee kunnen ouders hun kennis testen, terwijl ook het goede, op de kinderen
over te dragen, verkeersgedrag wordt gevestigd door tijdens de game uitgevoerde
procedures die model staan voor de handelingen.


Goed gedrag kan weer wegzakken. Een game biedt de mogelijkheid voor een
check.



Een game kan ook samen met de kinderen gespeeld worden. Dat is dan meteen
een vorm van verkeersopvoeding.



Deze interventie is voor alle ouders met schoolgaande kinderen geschikt.

Concrete tips: uw opmerkingen hebben wèl effect in combinatie met de 5 gevaarlijkste
handelingen

Ouders met kinderen die naar de brugklas gaan, kunnen er op het eind van de
basisschool in een nieuwsbrief van de basis- dan wel de middelbare school op
gewezen worden dat pubers, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, toch
ontvankelijk blijken voor adviezen van hun ouders. Met informatie over waardoor
de meeste ongelukken veroorzaakt worden waar brugklassers bij betrokken zijn.


Deze info kan ook meegenomen worden in benadering van de media.

Fietsen bevorderen

Gericht op kinderen die weinig of niet met hun ouders fietsen. Ouders die niet met
hun kinderen fietsen stimuleren dat wel te doen doordat ze zien hoe leuk hun
kinderen dat vinden.


Deze interventie kan in alle groepen van de basisschool.
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Toegankelijk verzamelpunt van kennis

Kennis moet gemakkelijk vindbaar en goed toegankelijk zijn op één website voor
ouders die meer informatie willen en ouders die hun kennis willen opfrissen.


Voorzien van beeldmateriaal (stilstaande beelden, animaties, YouTube filmpes) en
voorleesfunctie voor laaggeletterden.



Ook de serious game kan via de site beschikbaar worden gesteld.

Weerstand voorkomen met weerstandverminderende technieken

Uit het onderzoek (Fase 2) blijkt dat weerstand op de loer ligt bij het aanspreken of
informeren van ouders op hun gedrag. Ouders weten zelf immers het beste hoe zij
hun kinderen kunnen opvoeden, en hebben al ‘zo veel te doen.’ Het onderwerp ligt
dus gevoelig en zonder hiermee rekening te houden kan makkelijk weerstand
worden opgeroepen, waardoor ouders niet meer openstaan voor de boodschap.
Met weerstand verminderende technieken in de communicatie kan dit voorkomen
worden.

Drie soorten weerstand kunnen worden onderscheiden (Knowles & Riner, 2007).
Reactance, als mensen zich beperkt voelen in hun vrijheid, bijvoorbeeld omdat ze
met de fiets moeten in plaats van met de auto. Scepticisme, als de doelgroep de
boodschap niet gelooft, bijvoorbeeld de noodzaak van verkeersopvoeding. En
inertia, men heeft geen zin in verandering, bijvoorbeeld om opeens met
verkeersopvoeding bezig te gaan zijn terwijl ze dat tot nu toe niet hebben gedaan.
Weerstand verminderende technieken in de communicatie toepassen

Om reactance te voorkomen, is het effectief om het verzoek kleiner te maken:
ouders hoeven niet meteen élke dag met de fiets, maar kunnen beginnen met één
dag per week met de fiets naar school te komen. Het idee dat ‘alle beetjes
waardevol zijn.’ Als ouders positieve effecten merken van het gedrag (kinderen
vinden het leuk bijvoorbeeld), zullen ze geneigd zijn het gedrag vaker te vertonen.

Het verzoek in de vorm van een verhaal gieten kan ook voordelen bieden: de lezer
wordt in het verhaal getrokken. De cognitieve capaciteit gaat in de verwerking van
het verhaal zitten, en er is weinig over voor kritische reflectie (en dus weerstand).
Deze techniek is verwerkt in de interventie van het Voorleesverhaal (zie hoofdstuk
4).

Weerstand erkennen, en vervolgens het verzoek framen als iets wat onvermijdelijk
is. Bijvoorbeeld erkennen dat ouders al veel te doen hebben en dat dit (het geven
van verkeersopvoeding) iets is wat er nog bij komt, maar dat het er nou eenmaal bij
hoort en deel is van de opvoeding. Deze techniek kan toegepast worden in brieven
vanuit scholen of gemeenten die de interventies en het onderwerp onder de
aandacht brengen, als er weerstand wordt verwacht onder de ouders.

Vrije keuze bieden: ouders hoeven niet per se de interventies (het voorleesverhaal,
de wisselfiets) te gebruiken, of kunnen kiezen wanneer of hoe vaak ze de
interventie inzetten.
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Af te raden is om met heel sterke tegenargumenten te komen als de doelgroep
sceptisch is tegenover de boodschap. Daarmee vergroot je de afstand tot de
andere partij.
Het vergroten van zelfvertrouwen bij de doelgroep kan inertia (bang voor
verandering) voorkomen of verminderen. Geef ouders het idee dat ze heel goed in
staat zijn de verkeersveiligheid van hun kinderen te verhogen en goede
verkeersopvoeding te geven. Dit wordt versterkt door het bieden van makkelijke en
concrete handelingsperspectieven aan ouders (zie ook onze interventies).

NB: we geven interventierichtingen, niet uitgewerkte interventies



In de volgende hoofdstukken behandelen we interventierichtingen, waar in de
uitvraag om gevraagd is en wat we dienovereenkomstig in onze offerte
aangeboden hebben. Onze voorstellen zien er wellicht soms uit als interventies,
maar dat is uitsluitend om voorstelbaar te maken wat we bedoelen. Het zijn en
blijven echter interventierichtingen. Het uitwerken van de interventierichtingen tot
kant-en-klare interventies is een activiteit die op het pad ligt van andere, daar in
gespecialiseerde partijen. Zoals schrijvers, persvoorlichters, game-ontwerpers en
websiteontwikkelaars.
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3

Bewustwording: aandacht voor verkeersopvoeding in de media
3.1

Doel: automatisch gedrag omzetten in bewust gedrag



Het onderwerp eigen rol en verantwoordelijkheid van ouders voor
verkeersopvoeding moet aandacht krijgen. De automatische aanname dat het goed
is zoals het is en het daaruit volgende, onnadenkende, automatische gedrag moet
doorbroken worden.



Als ouders nut en noodzaak zien van verkeersopvoeding, neemt de kans toe dat ze
zich bewust worden van het belang van verkeersopvoeding. En daarmee dat ze met
de interventies aan de slag gaan.



Er zijn echter niet veel mogelijkheden om dit automatisch gedrag te doorbreken,
juist omdat ouders niet weten dat ze het niet goed doen èn omdat ze niet
geconfronteerd worden met verkeersongelukken waarbij kinderen betrokken zijn.



Het creëren van media-aandacht is wel een mogelijkheid. Hoewel het geen
vanzelfsprekendheid is dat de media een onderwerp oppakken. Dat behoeft
inspanning van communicatiemedewerkers. Het door de veiligheidsregio’s en
provincies samen oppakken van deze actie, zal het onderwerp vermoedelijk
belangrijker doen lijken dan wanneer een enkele partij dat doet.
Samenwerking met een partij als VVN zou de mogelijkheden (ook financieel) nog
groter maken.

3.2

Media-aandacht

Traditionele media

Bundeling van de aandacht in een Week van kinderen in het verkeer, meteen als de
scholen weer beginnen na de zomervakantie. De urgentie aangeven van
verkeersopvoeding door ouders, op basis van cijfers. Ouders zijn begaan met de
veiligheid van hun kinderen, zoals ook blijkt uit ons veldonderzoek.


Media-aandacht – free publicity – moet daardoor haalbaar zijn: Jeugdjournaal,
Journaals NOS en RTL, Hart van Nederland, landelijke en regionale kranten, huisaan-huisbladen, Ouders van Nu, ANWB Kampioen, Linda en vergelijkbare
tijdschriften. Behalve op nut en noodzaak van verkeersopvoeding doorouders,
wijzen op de ontwikkelde hulpmiddelen voor ouders om hun kennis te
updaten/testen en om hun kinderen goede verkeerskennis aan te leren op een niet
belerende manier.
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Nieuwsbrieven

Aandacht via scholen via een nieuwsbrief moet redelijkerwijze mogelijk zijn: dat
vergt geen grote inspanning van de organisatie en kan meelopen in bestaande
nieuwsbrieven. Wellicht willen scholen ook wat meer doen.
Social media

Naast het plaatsen van berichten op de social media kanalen van bovengenoemde
media, zoals de Facebookpagina’s, kan met social media extra aandacht voor het
onderwerp worden gegenereerd.
Veel (jonge) ouders zijn actief op social media. Met name Facebook en Instagram
worden veel gebruikt en zijn geschikt om content te delen over dit onderwerp. Met
korte berichten kan de urgentie worden aangegeven, en vervolgens worden
verwezen naar de website (zie hoofdstuk 9) en eventueel andere interventies. Als
de boodschap de ouders aanspreekt, zullen ouders het bericht delen in hun
netwerk op social media. Zo wordt een groter bereik vanzelf gecreëerd.
Denk ook aan vlogs: jonge ouders vloggen over thema’s binnen de opvoeding.
Sommige van hen zijn populair en hebben een groot bereik. Het thema
verkeersopvoeding kan een onderwerp zijn wat kan worden besproken in een vlog,
als zij dit zelf belangrijk genoeg vinden.

3.3

Wat communiceren?

Nut en noodzaak van verkeersopvoeding

Belangrijk is om aan te geven dat verkeersongelukken waar kinderen bij betrokken
zijn behoorlijk talrijk zijn, ook al maken de meeste mensen ze niet in hun directe
omgeving mee. Het gevaar is wel aanwezig. Per jaar melden immers gemiddeld
14.000 kinderen (t/m 12 jaar) zich na een fietsongeval bij de spoedeisende hulp.

De kans is kleiner dat een fietsongeval plaatsvindt als kinderen begeleid
worden door een volwassene. Maar ons veldonderzoek leert dat veel ouders
zelf niet altijd het goede voorbeeld geven aan hun kind in het verkeer. Vaak
zonder dat zij zich hiervan bewust zijn. Ook zijn lang niet alle ouders zich
bewust van hun belangrijke invloed op het verkeersgedrag van hun kinderen.
Presentatie die bijdraagt aan aandacht

Uit ons onderzoek komt naar voren dat de verkeersveiligheidsbeleving van ouders
voor een groot deel gebaseerd is op subjectieve informatie: verhalen of scenario’s.
Urgentie van verkeersveiligheid kan duidelijk worden gemaakt door het
verspreiden van verhalen: ervaringen van mensen. Dat heeft extra impact; op
zichzelf staande cijfers dringen minder door. ‘Vividness’ draagt bij aan effectiviteit.
10

10

Pol, B. & Swankhuisen, C. (2013). Nieuwe Aanpak in overheidscommunicatie. Coutinho. 122123
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Licht negatieve insteek, maar geen fear-appeal

Bij het aangeven van de urgentie, is het verstandig om in de communicatie een licht
negatieve insteek te hanteren. Licht negatieve communicatie valt namelijk eerder
op en genereert meer hersenactiviteit dan positieve. De kans dat berichten aan de
pers opgepikt worden en ook door het publiek verwerkt worden, is dan groter dan
wanneer de boodschap in positieve bewoordingen wordt gebracht.11 Fear-appeals,
angstaanjagende boodschappen, moeten echter vermeden worden. Fear-appeals
hebben een averechts effect: men sluit zich af voor de boodschap.12 Te heftige
verhalen of beelden over verkeersongelukken moeten daarom vermeden worden.


Bijna alle ouders die wij hebben gesproken vinden veiligheid van hun kinderen
belangrijk. Voor het bereiken van ouders met oudere kinderen, is het effectief om
daarnaast aan te sluiten bij de waarde zelfstandigheid: dit vinden zij belangrijk voor
hun kinderen. Het refereren aan deze beide waarden verhoogt de attentiewaarde.

11

Dijksterhuis A, Aarts H. On wildebeests and humans: the preferential detection of negative
stimuli. Psychological science. 2003 Jan;14(1):14-8.
12
Ruiter, R.A.C. en Kok, G. (2012). Planning to frighten people? Think again! In: Abraham, C. en
Kools, M. (eds.), Writing Health Communication. An evidence based guide. Sage.
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4

Storytelling-interventie: het Voorleesverhaal
4.1

Vooraf



Deze interventie hebben we verder uitgewerkt dan de overige. De uitwerking van
de andere interventies is wat gebruikelijk is voor een project, waarin gezocht wordt
naar kansrijke interventies die een probleem (ten dele) kunnen oplossen. Een
uitwerking in detail hoort daar niet bij: als een campagne deel uitmaakt van een
strategie wordt in dat kader niet het script en de verfilming gegeven, maar de
motivatie van de keuze voor die interventie. In casu, waarom zou deze interventie
werkzaam zijn in de gegeven context en wat zijn de werkzame bestanddelen.



De reden waarom we deze interventie verder hebben uitgewerkt, is dat we
hierover uitvoerig overleg hebben gehad met een deskundige die een aantal
recente onderzoeken naar storytelling voor een maatschappelijk relevant
onderwerp heeft uitgevoerd. Op deze onderzoeken promoveert zij binnen
afzienbare tijd.
In een door ons verstrekte opdracht heeft ze, gebruik makend van haar zeer
recente wetenschappelijke inzichten, gedemonstreerd hoe de interventie er voor
het onderhavige onderwerp eruit kan zien. Deze uitwerking willen we u niet
onthouden, hoewel ze voor ons primair een interne doelstelling had: op de hoogte
zijn van recente wetenschappelijke inzichten en de bruikbaarheid daarvan.

4.2


Doelgroep
Ouders met kinderen 0 – 4 jaar (met een uitloop naar 6 tot 7 jaar).

4.3

Doel



Ouders het belang van voorbeeldgedrag en verkeersopvoeding laten zien. Uit ons
onderzoek blijkt dat veel ouders met jongere kinderen nog niet beseffen dat
voorbeeldgedrag effect heeft.



Ouders laten zien/herinneren aan de verkeersregels op een manier die weerstand
vermijdt. (Als een interventie weerstand oproept, blijft het gewenste effect uit. De
boodschap kan weerstand oproepen als ze als directief ervaren wordt, als men
geen geloof hecht aan de strekking ervan of als men de uitvoering van het gedrag
ingewikkeld vindt; Pol & Swankhuisen 201313).
Storytelling is een evidence based manier om weerstand tegen de boodschap te
vermijden. Het lerende aspect wordt niet benadrukt, maar is op het oog een
bijproduct van een leuk verhaal. Veel ouders vinden het bovendien leuk en

13

Pol & Swankhuisen (2013), 129-140
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belangrijk om aan hun kind voor te lezen. Uit ons onderzoek kwam naar voren dat
ouders met jonge kinderen hun kinderen regelmatig voorlezen. Ook krijgen veel
ouders te horen van bijvoorbeeld school, dat het belangrijk is om voor te lezen.
Daarom zullen zij geneigd zijn het boekje te gebruiken.
Door het voorlezen slijt het goede verkeersgedrag in het geheugen van de ouders
evenals het belang van voorbeeldgedrag.

4.4

Verspreiding: hoe komt de interventie bij de ouders?



Een voorleesboekje en bijbehorend anker (fietsaccessoire die het hoofdpersonage
uit de verhaalwereld naar de echte wereld brengt) kunnen door het
consultatiebureau worden aangeboden. Het is belangrijk dat deze interventie als
aparte interventie wordt aangeboden, in plaats van samen met andere aspecten
die belangrijk zijn voor deze levensfase van het kind. Als de interventie apart wordt
aangeboden, valt hij meer op.



De Kinderboekenweek is ook een geschikt moment om het boekje aan te bieden en
om het onder de aandacht te brengen.

4.5

Kernpunten

Interventie
Concreet
doelgedrag
Interventie werkt
via …
Draagt bij aan…

Voorleesverhaal over een papegaai – Storytelling
Ouders gaan het goede voorbeeld geven in het verkeer
Ouders geven verkeersopvoeding (thuis en in het verkeer)
Education, modelling, persuasion, enablement

Belang voorbeeldgedrag
Kennis verkeersopvoeding
Kennis ontwikkeling kind
Rol als ouder in verkeersopvoeding (betrokkenheid)
Intentie tot goed gedrag
Aanknopingspunten Waarde: veiligheid
Onderwerpen: opvoeding, dieren, familie
Drempels: overload aan informatie, deze wordt weggehaald
door informatie in een verhaal te verwerken

4.6


Beschrijving interventie
Ouders met kinderen van 0-4 jaar zijn doorgaans nog niet begonnen met het geven
van verkeersopvoeding. Zij realiseren zich niet dat het belangrijk is het goede
voorbeeld te geven in het verkeer, blijkt uit ons onderzoek. Júist als kinderen nog
jong zijn is dit belangrijk, omdat jonge kinderen leren door naar anderen te kijken.
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Ook ontbreekt het ouders vaak aan kennis over wat ze op deze leeftijd al kunnen
doen aan verkeersopvoeding.


De interventie die wij voorstellen richt zich erop ouders bewust te maken van het
belang van het geven van het goede voorbeeld in het verkeer. Daarnaast leren
ouders welke verkeersopvoeding ze hun jonge kind kunnen geven. Zo wordt het
gebrek aan kennis bij deze ouders verminderd. Bovendien biedt deze interventie
ouders een heel gemakkelijke manier om de juiste verkeersopvoeding te geven
(enablement).



Hiervoor maakt de interventie gebruik van de principes storytelling en modelling.
Centraal in de interventie staat een voorleesverhaal over een vader papegaai
(‘Papagaai’) die met zijn kind in allerlei verkeerssituaties terecht komt. Hij geeft in
het verhaal het goede voorbeeld aan zowel het kind (door te laten zien hoe je je in
verschillende verkeerssituaties moet gedragen) als aan de ouder (door te laten zien
dat het belangrijk is voorbeeldgedrag te vertonen in het verkeer).



Ouders met jonge kinderen hebben vaak te maken met een information overload:
allerlei (opvoedkundige) onderwerpen vragen constant om hun aandacht. Door de
boodschap te verwerken in verhalende vorm, kan deze makkelijker worden
verwerkt en onthouden. Bijkomend voordeel van deze verhalende vorm is dat
ouders niet het gevoel krijgen dat een ander hen oplegt hoe zij hun kind op moeten
voeden. Bekend is dat dit bij veel ouders weerstand in de vorm van reactance op
kan roepen. Vergeleken met traditionele vormen van persuasieve communicatie
(zoals folders en brochures), roept de verhalende vorm minder weerstand op.



Ook sluit de interventie aan bij de belevingswereld van ouder en kind in deze
leeftijd (zoals gevonden in het onderzoek) doordat de thema’s veiligheid,
opvoeding, dieren en familie erin terugkomen.

Automatisme doorbreken door aan te sluiten bij belangrijke levensgebeurtenis

Zoals eerder beschreven, kan de interventie pas effectief zijn als de manier waarop
ouders gewend zijn zich te gedragen in het verkeer en verkeersopvoeding te geven
wordt doorbroken. Alleen dan zullen zij immers aandacht hebben voor het
voorleesverhaal en staan ze open voor argumenten het te gebruiken.


Een goed onderzochte manier om gewoontegedrag te veranderen, is door een
interventie aan te sluiten bij een belangrijke gebeurtenis in iemands leven (zgn. life
event). Op deze momenten staan mensen meer open voor informatie en zijn zij
meer gemotiveerd hun gedrag te veranderen. (Een goed voorbeeld hiervan is dat
interventies gericht op spitsmijden veel effectiever zijn richting mensen die pas zijn
verhuisd.) Het moment dat het kind zijn of haar eerste stapjes zet zou zo’n
gebeurtenis kunnen zijn. Zulke momenten lenen zich uitstekend voor om ouders te
informeren over het belang van verkeersopvoeding. Nu het kind kan lopen, wordt
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het immers een verkeersdeelnemer. En wil je als ouder weten wat je kunt doen om
te voorkomen dat het op een gevaarlijk moment de weg oversteekt.


4.7


Deze levensgebeurtenis kan ingezet worden als manier om het automatisme te
doorbreken, als ouders op dit moment bij het consultatiebureau te horen krijgen
wat het belang is van goede verkeersopvoeding. En een hulpmiddel in handen
krijgen om op een eenvoudige manier met verkeersopvoeding aan de slag te gaan
in de vorm van het voorleesverhaal.

Verhalen als brug: een uitwerking van deze interventie via
Storybridging methode
De Storybridging methode (Boeijinga et al., 2017)14 gebruikt de kracht van verhalen
om de kloof tussen het huidge gedrag en het gewenste doelgedrag te overbruggen.
Verhalen lenen zich als ware bruggenbouwers: ze zijn een universele en
begrijpelijke manier om informatie te delen, kunnen positieve consequenties van
het voorbeeldgedrag evenals de negatieve consequenties van het huidige gedrag
belichten, en werken met hoofdpersonages die kunnen fungeren als rolmodel.
Gebruik maken van verhalen voor beïnvloeding heeft belangrijke voordelen:

Verhalen overstijgen tijd en cultuur. Deze universele communicatievorm is
toegankelijk voor een brede doelgroep, inclusief laaggeletterden en groepen
met diverse etnische achtergronden.

Verhalen beïnvloeden op subtiele wijze. Ze nemen hun publiek mee in een
verhaalwereld, waarbij deze minder kritisch en ontvankelijker is voor de
boodschap. Vergeleken met traditionele vormen van persuasieve
communicatie (zoals folders en brochures), roept de verhalende vorm minder
weerstand op.

Verhalen en metaforen werken via andere mechanismen en dringen dieper
door in het onderbewuste. Hierdoor zijn ze ook geschikt voor automatisch en
routinematig gedrag.

Verhalen bieden perspectief en context. Gedrag vindt altijd plaats in een
situatie en verhalen gaan over concrete situaties. Ze maken voorstelbaar wat
je kunt doen en welke gevolgen gedragingen kunnen hebben.

Verhalen gaan over personages waarvan we kunnen leren. De manier waarop
zij de verleidingen en obstakels op weg naar hun doel overwinnen, dienen als
voorbeeld voor vergelijkbare problemen.

Verhalen zijn er in verschillende vormen en soorten. Ze kunnen nauwkeurig
worden afgestemd op hun doelgroep en zowel tekstueel als auditief en
(audio)visueel worden aangeboden.

14

Boeijinga, A., Hoeken, H., & Sanders, J. (2017). Storybridging: Four steps for constructing
effective health narratives. Health Education Journal, 74(1): 120–127.
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Voorbeeld van mogelijke uitwerking: voorleesverhaal over Papegaai

Een veelbelovende interventie is een voorleesverhaal over Papegaai, die samen
met zijn Papagaai en Mamagaai de wereld om zich heen ontdekt. Omdat het thema
‘verkeersopvoeding’ nog weinig leeft onder deze doelgroep, loont het om dit
breder te trekken naar ‘opvoeding’ in het algemeen – met een verwijzing naar het
verkeer. Het hoofdpersonage Papegaai staat centraal/metafoor voor het
kopieergedrag van kinderen (het ‘papegaaien’) richting hun ouders. Het verhaal
benadrukt het belang van voorbeeldgedrag, inclusief humoristische en ietwat
confronterende situaties wanneer Papa- en Mamagaai zich minder voorbeeldig
gedragen. Op speelse wijze zal worden verwezen naar basis verkeersregels. Zo
kunnen de stoplichtkleuren rood, oranje, groen visueel terugkomen in de
veerkleuren van Papegaai.


Belangrijk voor de effectiviteit van het verhaal is, echter, dat de boodschap er niet
te dik (lees: expliciet) bovenop ligt. De stille kracht van verhalen schuilt in hun
subtiele en impliciete karakter. Een voorleesverhaal bereikt zowel ouder/opvoeder
als kind en stimuleert interactie tussen beiden. Co-creatiesessies met de doelgroep
moeten uitwijzen of het verhaal het beste offline (hardcover) en/of online (ebook)
kan worden aangeboden.



Ook auditieve (luisterverhaal) en/of (audio)visuele (korte animatie) varianten zijn
denkbaar. Deze kunnen op YouTube af te spelen zijn, zodat ouders en kinderen ze
samen kunnen bekijken.

Elementen en kansen voor invulling

In het verhaal kunnen verschillende gedragingen die ouders vaak fout doen in het
verkeer terugkomen. Uit ons (observatie)onderzoek bleken dit vooral het geen
hand uitsteken, geen voorrang verlenen op de fiets, op de stoep fietsen, en
kinderen die zonder stoeltje achterop de bagagedrager zaten. Het is belangrijk dat
de Papegaai wel het goede voorbeeld geeft, dus wel hand uitsteken, voorrang
verlenen, etc.

Uit ons onderzoek komt naar voren dat ouders met name reactieve begeleiding
geven (waarschuwen) en in mindere mate proactieve begeleiding (uitleg van
verkeersregels). In het verhaal kan dit terugkomen: de Papagaai of Mamagaai geeft
proactieve begeleiding.

We hebben weinig verschillen gevonden tussen vaders en moeders, behalve dat
vaders minder vaak hun kinderen ’s middags ophalen dan moeders, en minder
betrokken zijn bij verkeersveiligheid dan moeders (bijv. verkeersouder zijn op
school). In verhaal kunnen daarom zowel vader als moeder worden
gerepresenteerd als verkeersopvoeder.

Deze interventie biedt mogelijkheden om aan te sluiten bij andere domeinen en
thema’s. Sluit in het verhaal aan bij onderwerpen die ouders met kinderen van
deze leeftijd interessant vinden of mee bezig zijn. Deze onderwerpen kunnen in de
verhaallijn terugkomen. Bijvoorbeeld bewegen (Papegaai gaat op de fiets omdat
dat gezond is), en familie (ze gaan naar oma fietsen). Dit zijn onderwerpen die naar
voren kwamen in ons onderzoek.
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Met het Voorleesverhaal sluiten we aan bij het thema ‘voorlezen’. Voorlezen is
vaak een dagelijks terugkerende gewoonte van ouders. Ze hoeven dus weinig ‘extra
moeite’ te doen om van deze interventie gebruik te maken.

Belemmeringen

Ouders die niet of slecht kunnen lezen, kunnen minder van deze interventie
gebruik maken. Door zo veel mogelijk met plaatjes in plaats van tekst te werken,
kan dit probleem gedeeltelijk vermeden worden.

Dat ouders het verhaal lezen, betekent niet automatisch dat zij op de fiets ook het
goede gedrag vertonen. Andere factoren, zoals haast, hebben alsnog invloed op
het gedrag. Deze kunnen hiermee niet weggenomen worden. Wel is het te
verwachten dat ouders zich bewuster worden van het belang van voorbeeldgedrag
op de fiets, en dat kinderen hen hieraan herinneren. In combinatie met andere
interventies, waarin de Papegaai terugkeert, zal het effect op het gedrag nog
sterker zijn.
Extra elementen

Voorleeswijzer: inclusief expliciete verwijzing naar de boodschap, feiten over hoe
kinderen al in de eerste jaren (verkeersregels) leren door te observeren, en tips om
kinderen tijdens het lezen meer bij het verhaal te betrekken.


Handelingsperspectief: een concreet interactief doe-deel aan het einde van het
verhaal voor de ouder/opvoeder, in te vullen naar behoefte van de doelgroep
(bijvoorbeeld een verkeerskinderliedje of spel).



Anker: een fietsaccessoire die het hoofdpersonage uit de verhaalwereld naar de
echte wereld brengt, bijvoorbeeld een papegaaitoeter of- bel (als prime, binnen
het gezichtsveld van de ouder/opvoeder). Of een papegaaiknuffel, die kinderen
meenemen als ze met de ouder in het verkeer deelnemen (in de auto of op de
fiets). Deze herinnert de ouder aan het verhaal en het gewenste gedrag.
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5

Spel om thuis te spelen (spin off van het verhaal)
5.1


Doelgroep
Ouders van kinderen van 2 tot 6 jaar.

5.2

Doel



Op een niet nadrukkelijke, speelse manier bij ouders de kennis van de
verkeersregels opfrissen en inslijten.



Kinderen leren de verkeersregels.



Het spel kan een spin-off zijn van het voorleesboek: dezelfde personages en
situaties komen terug. Zo versterken beide interventies elkaar: het terugkeren van
de beelden van situaties, personages en vervoermiddelen zorgt voor sterke
associaties met het onderwerp in het geheugen.15 Als – in dit geval – de speler een
beeld of woord ziet dat deze associaties oproept, wordt de in het geheugen
opgeslagen kennis weer geactiveerd. In het kader van dit project is dat vooral van
belang voor de ouders, maar het werkt ook bij het creëren van goed
verkeersgedrag door kinderen.

5.3


Verspreiding: hoe komt de interventie bij de ouders
Kan met het boek verstrekt worden, of los op een later moment.

5.4

Kernpunten

Interventie
Concreet
doelgedrag
Interventie werkt
via …
Draagt bij aan…

Spel om thuis te spelen over verkeerssituaties/-regels
Verkeersopvoeding geven (thuis)
Voorbeeldgedrag geven
Education, incentivisation, enablement

Kennis van verkeersregels/verkeersopvoeding
Bewustwording van eigen voorbeeldgedrag
Aanknopingspunten Samen met kind iets doen (spelletje)
Opvoeding
Drempel: veel onderwerpen om mee bezig te houden

15

Rogers. T. and Milkman, K.L (2016). Reminders through association. Psychological Science. 27,
973-986.

26

5.5

Beschrijving interventie

Memory met verkeersregels en verkeersgedragingen


Het spelletje memory kan worden ontwikkeld met afbeeldingen van
verkeersgedragingen en verkeer gerelateerde figuren. Zoals een rood stoplicht, een
groen stoplicht, iemand die zijn hand uitsteekt bij afslaan, een kind dat samen met
de ouder fietst, en andere dergelijke afbeeldingen.

Uit ons onderzoek kwamen de volgende gedragingen terug die ouders vaak
fout deden: door rood lopen, geen hand uitsteken op de fiets, geen voorrang
verlenen op de fiets, op de stoep fietsen, fout oversteken bij een kruispunt
(bijvoorbeeld over het zebrapad met de fiets, tegen de richting in).



Door het spel te spelen zijn ouders en kind samen met verkeersgedrag bezig.
Verkeersopvoeding wordt zo onder de aandacht gebracht op een leuke en
informele manier. Daarnaast krijgt de ouder meer aandacht voor zijn of haar eigen
voorbeeldgedrag in het verkeer.

Ook is dit een manier om verkeersregels uit te leggen (proactief begeleiden),
naast het reactieve begeleiden in het verkeer (waarschuwen). Ouders doen nu
nog met name aan reactieve begeleiding blijkt uit ons onderzoek.



Het grote voordeel is dat het spel ouders een concrete aanleiding biedt om
gemakkelijk verkeersopvoeding te geven (enablement). Ouders moeten zich al met
veel onderwerpen bezighouden in de opvoeding, op deze manier komt het toch
onder de aandacht.



Ouders spelen regelmatig spelletjes met kinderen, en kinderen vinden dit leuk. Dit
bleek een belangrijk uitgangspunt te zijn voor verkeersopvoeding, bleek uit ons
onderzoek. Door de verkeersopvoeding in een spel te verwerken, hoeven ouders
niet naast hun normale activiteiten met kinderen nog eens iets extra’s aan
verkeersopvoeding te gaan doen.

Belemmeringen

Het spelletje wordt op een moment gespeeld dat men niet met verkeer bezig is. Als
ouders eenmaal in het verkeer zijn, zijn de regels wellicht weer vergeten.
Daarentegen versterken de verschillende interventies elkaar. Bovendien
verwachten we dat de kinderen zich de verkeersregels gedeeltelijk herinneren, en
hun ouders hier op wijzen als ze er een overtreden.

Door het spel tegen een prijs aan te bieden, zal het slechts een deel van de ouders
bereiken. Het beste zou zijn als elke ouder dit spel gratis meekrijgt.
Extra elementen

Bij het spel wordt een beschrijving toegevoegd waarop per afbeelding staat
uitgelegd welke verkeersregel is afgebeeld. Dit zorgt voor het verhogen van kennis.
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6

(Serious) persuasive game
6.1

Doelgroep



Ouders van kinderen van alle leeftijden.



Ook bruikbaar voor laagopgeleiden en laaggeletterden.

6.2

Doel



Het spelen van de game heeft twee doelen: het updaten van de verkeerskennis van
ouders van schoolkinderen en het belang duidelijk maken van het geven van het
goede voorbeeld.



Doel één is: hoe zat het ook alweer? De game geeft een update van de
belangrijkste verkeersregels die je tegenkomt als je je kind naar school brengt (op
de fiets en met de auto). Uit ons onderzoek blijkt dat veel ouders onvoldoende
kennis hebben van verkeersregels.
Doel twee is: waarover, wanneer en hoe geef ik aanwijzingen aan mijn kind. Ouders
dènken dat ze het goed doen. De game kan hen laten zien hoe het moet.



Door het volgen van de spelprocedures wordt het goede gedrag overgedragen. Dat
is het principe van de ‘procedural rhetoric’: overtuiging door het nadoen van
procedures, in plaats van door woorden of beelden.16 Dat wil niet zeggen dat dat
laatste niet belangrijk is, maar deze interventie werkt via een ander mechanisme en
is daarmee aanvullend op de andere interventies.

16

Jacobs, R.S.. Playing to win over: validating persuasive games. Games die spelers voor zich
winnen: het valideren van persuasive games. Rotterdam: Erasmus University, 2017.
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6.3

Kernpunten

Interventie
Concreet
doelgedrag
Interventie werkt
via …
Draagt bij aan…

Korte serious game waarin ouders op interactieve manier
manier voor hen relevante informatie voorgespiegeld krijgen
Verkeersopvoeding geven
Voorbeeldgedrag geven
Education, enablement, procedural rhetocic

Bewustwording eigen kennisgebrek
Kennis van verkeersregels/verkeersopvoeding
Kennis ontwikkeling kind
Bewustwording van eigen voorbeeldgedrag
Aanknopingspunten Samen met kind iets doen
Opvoeding
Kan tussen de bedrijven door op smartphone

6.4


Verspreiding
De game kan via een link gespeeld worden. Mogelijk is hem door twee personen te
laten spelen (zoals bij de game Tweet, Chat, Like & Drive; zie voor een beschrijving
http://award-entry.com/tweetchatlikeanddrive).
Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen kan de site bekend gemaakt worden via
het consultatiebureau, de school (na een kort issue op een ouderavond over veilig
verkeersgedrag), VVN, ANWB. Alsmede via de audiovisuele media (RTV), gedrukte
media, banners in digitale omgevingen en via social media.

6.5

Waarom een (serious) persuasieve game?



Een interventie die verschillende doelen en doelgroepen tegelijkertijd dient, is een
serious persuasive game: een videogame zonder vermaaksdoelstelling die het
oogmerk heeft te beïnvloeden.



Naar de effectiviteit van serious games (en de manier om die te meten) heeft Ruud
Jacobs de laatste jaren onderzoek gedaan, waarop hij zeer recent promoveerde. 17



Hij laat zien dat persuasieve games de attitudes van hun spelers op korte termijn
blijken te kunnen beïnvloeden. Dat is hier van belang: als ouders het belangrijk
vinden dat zij hun kinderen correct verkeerseducatie geven en hen ook het goede
voorbeeld geven, is dat een goede voorspeller voor het gedrag.



Zo’n persuasieve game heeft voor het huidige doel verschillende voordelen (deels
boven, deels in aanvulling op middelen als bijeenkomsten, folders, digitale

17

Jacobs, R.S. (2017), a.w.
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teksten). De voordelen zijn:

6.6




Een digitale game valt heel goed geschikt te maken voor laaggeletterden en
lager opgeleiden: zij hoeven geen ingewikkelde teksten tot zich te nemen.



Een serious game hoeft niet lang te zijn om toch effect te hebben.18



Het spelen van een serious game hoeft ook niet veel tijd te kosten. Je bent er
geen uren mee bezig, maar – afhankelijk van het onderwerp – een paar
minuten of een half uur. Het kan makkelijk op een telefoon of iPad gespeeld
worden.



Een game voegt het element beleving toe aan de andere
communicatiemiddelen. Dat is een extra werkingsfactor.



Niet-commerciële persuasieve games hoeven niet leuk gevonden te worden:
de speler hoeft er geen plezier aan te beleven. Het onderzoek van Jacobs
suggereert zelfs dat niet commerciële games die spelplezier geven, minder
effectief zijn. Dat is voor het huidige doel een duidelijk voordeel: als een game
leuk moet zijn om effect te kunnen sorteren, dan vormt dat een belangrijke
drempel. Het zal beduidend meer tijd kosten om zo’n game te ontwerpen
terwijl de kans op succes beduidend kleiner is. 19

Beschrijving
Korte game waarin, mogelijk per vervoersmodaliteit (fiets, auto, lopend),
verkeerssituaties worden getoond met de keuze uit gedragingen, gevolgd door het
juist antwoord.

Elementen en kansen voor invulling

Goed verkeersgedrag met kinderen kan opgenomen worden: samen hand
uitsteken, niet voor één keertje over de stoep fietsen maar afstappen als de auto
de doorgang blokkeert. Met steeds na een foute keuze een toelichting (dat
kinderen erg gevoelig zijn voor het gedrag van hun ouders).


Ook kunnen situaties waarin ouders het vaak niet goed lijken te doen worden
opgenomen, zoals rustige kruispunten in woonwijken waar ze hun hand niet
uitsteken. Verwerk verschillende soorten omgevingen (stad, landelijk) en
verkeerssituaties (druk, rustig) in de game.



Uit ons onderzoek komt dat veiligheidsbeleving belangrijk is voor de
verkeersopvoeding. Deze veiligheidsbeleving kan worden beïnvloed via deze game.
Door situaties te laten zien waarin het mis kan gaan, gaat de risicoperceptie

18
19

Jacobs, R.S , a.w.
Jacobs, R.S , a.w.
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omhoog. Vervolgens wordt duidelijk gemaakt wat ouders wel hadden kunnen
doen.


Zoals vermeld is het ook mogelijk een game te ontwikkelen die door twee spelers
gespeeld kan worden, bijvoorbeeld een moeder of vader en een kind. Of een
grootouder met een kind. Dit sluit aan bij dat ouders graag dingen samen met hun
kinderen doen.

Belemmeringen

Ouders moeten gestimuleerd worden om de game te gaan spelen. Ze hoeven de
game zelf niet heel leuk te vinden; als ze maar beginnen. Door de aandacht te
trekken voor het onderwerp van verkeersopvoeding (zie hoofdstuk 3), worden
ouders gestimuleerd met de interventies aan de slag te gaan.
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7

Facilitering van ouders met gerichte communicatie en tips over
gevaarlijke situaties
7.1


7.2

Doelgroep
Ouders met kinderen van 12 – 18 jaar.

Doel



Risicoperceptie van ouders verhogen en handvatten bieden om gesprek met kind
aan te gaan. Veel ouders uit ons onderzoek die kinderen hebben in deze
leeftijdsgroep, denken dat het niet nodig is om hen nog echt verkeersopvoeding te
geven en dat dat geen zin heeft, omdat pubers toch niet naar hun ouders luisteren.
Ook denken zij dat jongeren voldoende kennis en ervaring hebben om veilig in het
verkeer te bewegen. Daarom is belangrijk dat de risicoperceptie omhoog gaat.



Het doel van de interventie gericht op deze ouders is daarom om hen ervan bewust
te maken dat hun kinderen nog niet uitgeleerd zijn op het gebied van verkeer en
dat ze als ouder nog steeds een rol van belang spelen.



Ouders met kinderen van 12-18 jaar onderschatten vaak hoeveel invloed ze nog
kunnen hebben op het (verkeers)gedrag van hun kinderen, bleek uit ons onderzoek
in Fase 2. Ze denken dat hun kinderen inmiddels alles wel weten over hoe ze zich in
het verkeer moeten gedragen.



Sommige ouders uit ons onderzoek waren zich wel bewust van de gevaren bij
jongeren op de fiets (bijvoorbeeld naast elkaar fietsen, appen op de fiets), maar
wisten niet goed of en zo ja hoe ze dit konden verminderen. Ze weten niet goed
hoe, op welke manier, en over welke onderwerpen ze dan met hun kind over veilig
verkeersgedrag zouden moeten praten.
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7.3

Kernpunten

Interventie
Concreet
doelgedrag
Interventie werkt
via …
Draagt bij aan…

Concrete gedragingen i.c.m. met tips voor ouders
Verkeersopvoeding geven thuis
Education, enablement

Kennis belang verkeersopvoeding bij oudere kinderen
Kennis van eigen rol: invloed die ze hebben op jongeren
Gelegenheid om het kind te praten over verkeer
Risicoperceptie
Aanknopingspunten Waarden: zelfstandigheid, veiligheid
Drempels: zijn niet vaak met kinderen op de fiets in het
verkeer
Bereikbaarheid: online, social media, kranten

7.4

Verspreiding



Aansluiten bij bestaande interventie: via ouderbrief die jaarlijks verstuurd wordt
naar alle groep 8 ouders, deze ouders motiveren om de nieuwe schoolroute te
oefenen met hun kind (incl. concrete handelingsperspectieven).
http://verkeerseducatiepunt.nl/samen-de-nieuwe-schoolroute-oefenen.



Online plaatsen van deze berichten en verspreiden via social media: relatief
eenvoudig en goedkoop. Bovendien wordt een groot deel van de doelgroep ermee
bereikt.



Daarnaast als redactioneel artikel (free publicity), in (lokale) kranten en
tijdschriften zoals Ouders van Nu, ANWB Kampioen en Linda plaatsen.

7.5


Beschrijving
De interventie bestaat uit gerichte communicatie naar ouders van jongeren van 12
tot 18 jaar. Deze is licht negatief ingestoken om aandacht van ouders te trekken en
risicoperceptie te verhogen. Omschreven wordt welke risicovolle gedragingen veel
voorkomen bij jongeren in het verkeer (bijvoorbeeld smartphonegebruik op de
fiets). Hieraan gekoppeld volgen handvatten voor ouders om verkeersgedrag
bespreekbaar te maken (enablement).

Communiceren: 5 gevaarlijke gedragingen + tips

Ouders zijn vaak niet bekend met de risico’s die jongeren lopen in het verkeer (op
de fiets). Zij denken dat zij geen rol meer in de verkeersopvoeding hebben of dat
verkeersopvoeding niet nodig is.
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Door het communiceren van 3 tot 5 specifieke gedragingen die jongeren fout doen
in het verkeer, realiseren ouders zich dat jongeren nog steeds risico lopen. Het
verhogen van de risicoperceptie, en dus verkeersveiligheidsbeleving, kan ervoor
zorgen dat ouders meer verkeersopvoeding gaan geven, kwam uit ons onderzoek
naar voren. Ze zien de urgentie in. Doordat het ‘slechts’ 5 gedragingen zijn, hebben
ouders niet te maken met een overload aan informatie. Denk aan ‘whatsappen op
de fiets’ en ‘zonder licht rijden’.



Hierbij krijgen ouders meteen tips hoe ze hun kinderen kunnen stimuleren om
veilig aan het verkeer deel te nemen: door het gesprek aan te gaan. We bieden
concrete handelingsperspectieven hoe ouders hun kind hierop kunnen aanspreken.
Bijvoorbeeld door middel van een implementatie intentie: ‘als uw kind op de fiets
stapt om naar de stad te gaan, herinner hem/haar er aan om lichtjes mee te
nemen’. Of: ‘als uw kind van huis vertrekt, herinner hem/haar er aan om de
telefoon op stil te zetten of in de tas te doen’. Deze handelingsperspectieven
maken het ouders zo makkelijk mogelijk om hun kind verkeersveiligheid mee te
geven (enablement).

Elementen en kansen voor invulling

Doordat het gaat om korte stukjes informatie, en geen lange teksten, is deze
communicatie zeer geschikt om online te plaatsen en te delen. Het bericht kan op
Facebook en Instagram worden geplaatst, ouders kunnen elkaar hierin taggen en
het bericht doorsturen.


Het verrassende element in de tekst zorgt ervoor dat ouders gestimuleerd worden
het gehele bericht te bekijken en het aan elkaar door te sturen. Dit kan worden
versterkt door ‘click-bait’ technieken: ‘u raadt nooit welke 5 gevaarlijke dingen
jongeren op de fiets doen’. Ook kan het uiteindelijk doel worden genoemd: ‘zo kan
uw zoon/dochter veilig en zelfstandig op pad’.

Vervolgens kunnen ouders naar de website (zie hoofdstuk 9) worden
doorgestuurd voor meer informatie.



Deze interventie sluit aan bij de waarden veiligheid en zelfstandigheid. Dit zijn de
waarden die ouders uit ons onderzoek met kinderen van 12-18 jaar belangrijk
vonden. Met de tips om het gesprek aan te gaan, hoeven ouders niet de jongeren
op de fiets zelf te begeleiden en kunnen jongeren dus alsnog zelfstandig aan het
verkeer deelnemen.

Belemmeringen

Ouders moeten de informatie interessant vinden. Het moet opvallen. Als dit niet
het geval is, of als ouders het niet belangrijk genoeg vinden, zullen ze de informatie
niet doorsturen of er geen aandacht aan besteden.

De teksten moeten ouders aanzetten tot gedrag: het is daarom belangrijk dat er
duidelijke handelingsperspectieven in staan.
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De Wisselfiets
8.1


Doelgroep
Ouders die niet of weinig fietsen. Sommige kinderen hebben geen fiets, of fietsen
nauwelijks, omdat hun ouders niet kunnen fietsen, hier geen geld voor hebben, of
hun kind met de auto naar school brengen.

8.2


Doel
Het belangrijkste gedragsdoel voor deze doelgroep: ouders stimuleren om samen
met hun kinderen te fietsen. Naar en van school, naar de sportclub, etc. Daarbij het
doel om ouders (en kinderen) in te laten zien dat samen fietsen leuk kan zijn, zodat
ze gestimuleerd worden om dit vaker te doen.

8.3

Kernpunten

Wisselfiets: kinderen op de basisschool krijgen een week lang
de Wisselfiets mee naar huis, voordat ze hem weer aan
iemand anders uit de klas doorgeven.
Concreet
Verkeersopvoeding geven door te stimuleren om (samen) te
doelgedrag
fietsen
Interventie werkt
Environmental restructuring (faciliteren), persuasion (om een
via …
fiets te kopen), enablement
Draagt bij aan…
Het hebben van een fiets (mogelijkheid om te fietsen)
Leuk en normaal vinden om te fietsen
Samen willen fietsen (intentie, motivatie)
Aanknopingspunten Motivatie: Samen met kind iets willen doen, meer controle
over kind hebben, mobiliteit verhogen
Interventie

8.4


8.5


Verspreiding
Via school en/of gemeente.

Beschrijving interventie
Voor deze specifieke doelgroep hebben we de Wisselfiets: een fiets die kinderen
een week lang mogen houden en gebruiken. Elke week wordt de fiets door een
andere leerling gebruikt (ook kinderen die wel zelf een fiets hebben).
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De Wisselfiets is uiteraard een mooie en coole fiets, met bijvoorbeeld een hoog
stuur, die elk kind wil hebben en gebruiken. Hierdoor wordt fietsen populairder en
zullen de kinderen de Wisselfiets intensief gaan gebruiken als ze hem in bruikleen
hebben.

Elementen en kansen voor invulling

Ouders zien hoe leuk kinderen het vinden om te fietsen. Dit kan hen stimuleren om
zelf ook een fiets te kopen voor hun kind, of om meer samen te gaan fietsen.

Ouders die deelnamen aan de onderzoeken in Fase 1 en 2 noemden
regelmatig dat hun kinderen fietsen leuk vonden, en dat dit voor hen een
reden of oorzaak was om samen met de fiets te gaan (in plaats van met de
auto). Het plezier wat hun kinderen hadden in het fietsen, maakten de ouders
vervolgens ook enthousiast.


Bij de Wisselfiets krijgen de ouders een goodiebag: hierin zit informatie over het
belang van fietsen, voorbeeldgedrag, en verkeersopvoeding (bijvoorbeeld de flyer
van Jongleren). Zo wordt de kennis over verkeersopvoeding verhoogd. En een
kortingscoupon voor het kopen van een kinderfiets, om ouders extra te stimuleren.



Deze interventie leent zich ook goed voor het genereren van media-aandacht. Door
kinderen bijvoorbeeld op de foto te zetten met de fiets en te verspreiden via
Facebook en ouder platforms. Ouders vinden het leuk als hun kind ergens in terug
te zien is, bijvoorbeeld in foto’s online.



Bij deze interventie kan worden aangesloten bij het thema van gezondheid:
lichaamsbeweging. In de informatie kan benadrukt worden dat fietsen goed is voor
de gezondheid van kinderen. Dit is een onderwerp waar ouders al veel mee bezig
zijn, kwam uit ons onderzoek, en zullen daardoor extra gemotiveerd worden om de
Wisselfiets te gebruiken.

Belemmeringen

De Wisselfiets zet niet meteen aan tot het gewenste gedrag op de fiets
(voorbeeldgedrag en verkeersopvoeding). Daar is meer voor nodig. Wel is het
samen fietsen een belangrijke voorwaarde om dit gedrag te bereiken.

Ouders die geen fiets hebben, kunnen alsnog niet met hun kinderen meefietsen.
Daarom kan worden gedacht aan een extra ouderfiets die erbij kan worden
meegegeven, indien ouders zelf geen fiets hebben.

Na het gebruik van de Wisselfiets, is het mogelijk dat ouders weer terugvallen in
het patroon van met de auto brengen en halen, of alsnog lopend naar school gaan.
Door andere interventies in te zetten, kan de aandacht voor verkeersopvoeding en
fietsgebruik vast worden gehouden.
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Website over ouders met hun kinderen in het verkeer
9.1


Doelgroep
Alle ouders van schoolgaande kinderen.

9.2


Doel
Ouders een goed toegankelijke plek bieden waar zij alle interventies en kennis over
verkeersregels en verkeersopvoeding kunnen vinden.
De ouders uit ons onderzoek gaven aan dat ze niet wisten waar precies informatie
over verkeersveiligheid (voor kinderen) te vinden was. Ze noemden verschillende
sites (ANWB, VVN), of wisten het simpelweg niet. Wel hadden zij hier behoefte aan.



9.3

Kernpunten

Interventie
Concreet
doelgedrag
Interventie werkt
via …
Draagt bij aan…

Eén website waar alle informatie en interventies verzameld
staan – één merk
Verkeersopvoeding geven
Voorbeeldgedrag geven
Education, persuasion, enablement

Kennis (over verkeersopvoeding, belang voorbeeldgedrag,
vaardigheden van kinderen)
Risicoperceptie
Stimuleren van gedrag (door concrete tips)
Aanknopingspunten Onderwerpen: opvoeding, veiligheid
Waarden: veiligheid, zelfstandigheid
Drempels: haast, veel informatiekanalen

9.4

Verspreiding



In alle interventies en uitingen verwijzen naar deze website. Bij de vijf tips voor
ouders online, bij het voorleesverhaal, en andere interventies.



Aansluiten bij http://verkeerseducatiepunt.nl/samen-de-nieuwe-schoolrouteoefenen.
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9.5

Beschrijving

Eén website als verzamelpunt van informatie

Op dit moment ontbreekt er een plek waar alle informatie over
verkeersvaardigheden van kinderen en verkeersopvoeding bij elkaar staat. Als
ouders al zelf gaan zoeken naar informatie, is deze daardoor moeilijk te vinden. Dit
hebben wij gebaseerd op de interviews met ouders (Onderzoek Fase 2), en op
eigen onderzoek naar beschikbare informatie online.


Met één website wordt dit opgelost. Op deze website wordt informatie geboden
over de vaardigheden van kinderen op verschillende leeftijden en wordt dit visueel
gemaakt. Hiermee voorzien we in een belangrijke behoefte van ouders (één punt
met informatie). De doelgroep wordt gehoord en gefaciliteerd.

Elementen en kansen voor invulling

Op de homepage van de website ziet de ouder meteen een meetlat of tijdlijn,
waarop de leeftijdsperiodes van kinderen staan weergegeven. Met deze tijdlijn
wordt ouders een overzicht geboden van welke verkeersopvoeding per leeftijd
nodig is.

Hierdoor zien ook ouders van jongere kinderen al dat ook op oudere leeftijd
(12-18 jaar), kinderen nog verkeersopvoeding nodig hebben.


Per periode staan de vaardigheden van kinderen genoemd, wat dit betekent voor
hun verkeersgedrag, en wat dit betekent voor de rol van de ouders. Zo wordt zowel
de risicoperceptie meegenomen (ouders beseffen dat het kind nog niet alles kan),
als oplossingen (concrete tips die ouders kunnen toepassen). En de kennis van
ouders wordt verhoogd (ouders leren over de vaardigheden van kinderen en
verkeersopvoeding).



Ouders gaven in ons onderzoek aan dat zij ‘op gevoel’ verkeersopvoeding gaven en
bepaalden wat hun kinderen wel en niet konden. Met deze website krijgen ze meer
evidence-based handvatten hiervoor.



De tips en handelingsperspectieven die bij de tijdlijn worden gegeven, leggen
ouders uit wat ze het beste kunnen doen in het verkeer, en waar ze aan moeten
denken. Dit verschilt per leeftijdsperiode van het kind.



Op de tijdlijn is het mogelijk om door te klikken: zo kunnen ouders meer leren over
de hersenontwikkeling van kinderen. Achtergrondinformatie vinden sommige
ouders erg interessant, terwijl andere ouders hier niet geïnteresseerd in zijn.

Zo gaven bijvoorbeeld vaker hoogopgeleide ouders in de interviews
(Onderzoek Fase 2) aan dat zij graag onderbouwde informatie wilde hebben
over waarom bepaalde verkeersopvoeding nodig was. Andere ouders zeiden
juist dat ze niet te veel informatie wilde krijgen, omdat ze dat ‘toch niet gingen
lezen’.
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Daarnaast staan op de website alle communicatie uitingen verzameld, en ingedeeld
per thema. Bijvoorbeeld het thema ‘haast’, of het thema ‘Papegaai’. Per thema
staan de bijbehorende video’s, informatie, en is bijvoorbeeld het Voorleesverhaal
en knuffel te bestellen. Of een fotogalerij van kinderen met de Wisselfiets.



Tot slot is er de mogelijkheid voor ouders om informatie en ervaringen met elkaar
uit te wisselen via forums.

Belemmeringen

Hoe komen ouders op de website terecht? Als ouders de website niet openen,
bereikt de informatie de doelgroep niet. Daarom is de website geen
hoofdinterventie, maar een ondersteunende interventie. Door bij elke afzonderlijke
interventie en communicatie uiting over dit onderwerp, te verwijzen naar de
website, wordt de website bekend onder ouders. Verwijs ook op de websites van
bijvoorbeeld de VVN en de provincies naar deze site.
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Aanvulling van deze interventies op bestaande interventies en/of
maatregelen
Er bestaan veel interventies gericht op verkeersveiligheid van kinderen en
verkeersopvoeding. Specifiek hebben we de interventies die door de gemeente
Amsterdam worden ingezet (o.a. de website van het verkeerseducatiepunt), de site van
Jongleren in het verkeer, en de site van de VVN bestudeerd.






Wat opvalt is dat veel van de bestaande interventies gericht zijn op kinderen en/of
jongeren direct, en niet op de ouders. Zo wordt op de website van de VVN niet het
belang van voorbeeldgedrag genoemd, of de rol van ouders.

Het doel van de ‘verkeersouders’ van de VVN bijvoorbeeld, is de veiligheid van
de route naar school verhogen. Ouders ‘helpen’ hierbij de school. De rol van
de ouder als verkeersopvoeder wordt niet genoemd.
Veel van de interventies en maatregelen richten zich op scholen, zoals School op
Seef, de VVN programma’s, en het verkeerseducatiepunt. Scholen worden ingezet
om interventies te verspreiden. Dit is logisch, gezien het bereik van scholen en de
contacten die zij met ouders hebben. Dit heeft echter ook nadelen:

Ten eerste hebben scholen al veel programma’s en punten die zij naast het
reguliere onderwijs behandelen of worden verwacht te behandelen. Er is
minder ruimte en energie voor verkeerseducatie. Ten tweede ontvangen
ouders al erg veel informatie vanuit school, over uiteenlopende onderwerpen.
Nog meer informatie die vanuit school wordt verzonden, zoals over
verkeersopvoeding, kan ertoe leiden dat deze communicatie ondersneeuwt
en niet wordt opgenomen.

Een andere afzender, zoals de overheid, gemeente, of buurtinitiatieven, kan
ervoor zorgen dat de informatie meer opvalt.
Jongleren richt zich wel direct op ouders. Hier wordt duidelijk uitgelegd welke
vaardigheden kinderen hebben op bepaalde leeftijden, en wat ouders kunnen
doen. De uitwerking van Jongleren verschilt per provincie of gemeente. Zo wordt
op de algemene site niet de oudertas genoemd.



De huidige interventies houden nauwelijks rekening met ouders die minder goed
kunnen lezen en schrijven, en/of slecht Nederlands spreken. Zo is de website van
het Verkeerseducatiepunt en de VVN minder geschikt voor ouders die weinig
digitale vaardigheden hebben.



De website verkeerseducatiepunt is vanuit de Vervoerregio Amsterdam. Vraag is
hoe ouders nu op deze site terecht komen: worden ze door de school hierop
gewezen? Een nationale website, gericht op ouders, zou beter zijn.

Onze interventies zijn een belangrijke aanvulling op bestaande interventies en
maatregelen. Zij zijn evidence-based en gebaseerd op de praktijkbeleving van de
doelroep zelf: ouders en/of opvoeders.
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De interventies die wij voorstellen hebben als belangrijk kenmerk dat zij zich op
ouders richten, en zo indirect de verkeersveiligheid van kinderen beïnvloeden. Dit is
belangrijk, gezien kinderen leren van het gedrag van ouders. Al op jonge leeftijd
nemen zij het gedrag van hun ouders als voorbeeld, ook in het verkeer. Bovendien
bleek uit ons onderzoek dat veel ouders verkeersopvoeding als hun
verantwoordelijkheid zien. Het is daarom zeer zinvol om interventies in te zetten
die zich op ouders specifiek richten.



In de interventie van het Voorleesverhaal komt concreet voorbeeldgedrag terug.
Met het Voorleesverhaal worden ouders gestimuleerd om het juiste voorbeeld te
tonen in het verkeer, en worden zij erop attent gemaakt dat ook op jonge leeftijd
voorbeeldgedrag belangrijk is. Weinig andere interventies richten zich op
voorbeeldgedrag, terwijl uit onderzoek blijkt dat dit heel belangrijk is en ouders
zich hier nog onvoldoende bewust van zijn.



Het Voorleesverhaal (en het spel) zijn daarnaast geen tijdelijke interventies, zoals
een persbericht of een fietsweek op school. Voor veel ouders is voorlezen een
dagelijks ritueel, en boekjes worden regelmatig herhaald. Hierdoor blijft het
verhaal langer hangen.

Het Voorleesverhaal kan bijvoorbeeld ingepast worden in de Oudertas van
Vervoerregio Amsterdam, door deze hierin mee te geven.



Naast dat onze interventies zich zowel op het verbeteren van verkeersopvoeding
als voorbeeldgedrag richten, houden we rekening met ouders die nog niet of
weinig fietsen. De Wisselfiets stimuleert ouders en kinderen om vaker te fietsen.



De website komt tegemoet aan de wens van ouders om één informatiepunt ter
beschikking te hebben. Op deze website staat alle informatie over
verkeersopvoeding en richt zich uitsluitend op ouders.



In onze interventies sluiten we aan op de onderwerpen en waarden die ouders zelf
als belangrijk hebben aangegeven. We sluiten aan op het kennisgebrek, (door
informatie te geven), en stimuleren ouders (motivatie).
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1

Inleiding
1.1

Aanleiding onderzoek

•

Het is de bedoeling dat ouders/opvoeders hun kinderen leren zich veilig in het
verkeer te gedragen en daarbij zelf het goede voorbeeld geven. Ouders lijken zich
daar nu echter minder verantwoordelijk voor te voelen dan wenselijk. Daarom is
een advies nodig over interventies die ervoor zorgen dat ouders/opvoeders zich
ervan bewust worden dat het hun eigen verantwoordelijkheid is om hun kinderen
te leren hoe ze veilig en zelfstandig aan het verkeer deelnemen, en dat zij hun
kinderen daarbij het goede voorbeeld geven.

•

Hiervoor voeren we een onderzoek uit. De centrale onderzoeksvraag luidt:
Hoe, wanneer en in welke fase van het opgroeien van kinderen, en op welke manier
kunnen we verschillende typen ouders/opvoeders het beste beïnvloeden zodat zij
hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor de verkeersveiligheid van zichzelf en
van hun kinderen, en de veiligheid van de school/vrijetijds-omgeving van hun
kinderen en hen het goede voorbeeld geven?

•

We voeren het onderzoek uit in drie fases. In fase 1 vindt de ‘verkenning’ plaats.
Vervolgens voeren we fase 2 (verdieping) en fase 3 (oplossingsgericht) uit. De
uitkomsten van fase 1 worden in deze tussenrapportage besproken.

Het gewenste gedrag
Belangrijk is het onderscheid in twee type gedragingen van ouders:
•
1. Voorbeeldgedrag: het gedrag dat ouders of opvoeders vertonen in het verkeer.
•
2. Informele verkeerseducatie: opvoeding van kinderen door ouders of opvoeders.
Op het gebied van verkeer, maar ook op aangrenzende domeinen, waarbij we na
gaan waar overlap is of waar mogelijkheden liggen voor het creëren van overlap.

1.2

Doel onderzoek Fase 1

Verkenning: in kaart brengen van de huidige situatie en gedrag
•
In de eerste fase brengen we de huidige situatie in kaart. Voordat we kunnen
onderzoeken wat er aan het gedrag ten grondslag ligt, en hoe we dit kunnen
beïnvloeden, moeten we weten hoe ouders1 zich nu gedragen, en hoe ouders
tegen het onderwerp aankijken.
•
We onderzoeken op welke punten het huidige gedrag niet overeenkomt met het
gewenste gedrag. En in welke situaties en op welke locaties ouders zich niet of juist
wel goed gedragen.
1

In het rapport spreken wij over ‘ouders’. Hieronder verstaan we ouders én opvoeders.
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•

1.3

Op basis van de uitkomsten hebben we een beeld gekregen van de huidige situatie,
die de kaders schept voor volgende fasen. De resultaten bieden
aanknopingspunten voor Fase 2: opvallende aspecten waar we verder onderzoek
naar willen doen, vragen die naar voren komen, en mogelijke richtingen voor
interventies.

Opbouw van het rapport

De opbouw van dit rapport is als volgt:
•
In hoofdstuk 2 bespreken we de belangrijkste uitkomsten als antwoord op de
onderzoeksvragen van Fase 1.
•
In hoofdstuk 3 worden op basis van deze uitkomsten de aanknopingspunten voor
Fase 2 benoemd.
•
In hoofdstuk 4 beschrijven we de verschillende onderzoeksmethoden die voor deze
Fase gebruikt zijn (deskresearch, observatieonderzoek, vragenlijsten, en interviews
met ‘praktijkexperts’) en onze aanpak per methode.
•
In hoofdstuk 5 zijn de volledige resultaten per onderzoek toegevoegd.
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2

Belangrijkste uitkomsten
In dit hoofdstuk geven we de belangrijkste uitkomsten van Fase 1. We hebben
verschillende onderzoeken uitgevoerd: deskresearch, observatieonderzoek,
vragenlijsten onder ouders, en interviews met praktijkexperts (een wijkagent, een lid
van het verkeersteam van school, en een directielid van Traffic Skills).
De resultaten van deze onderzoeken hebben we naast elkaar gelegd en gecombineerd
tot overkoepelende uitkomsten. Deze uitkomsten zijn hieronder beschreven, ingedeeld
naar onderwerp.

2.1

Gedrag van ouders in het verkeer

Ouders hebben een positief beeld van eigen verkeersgedrag
•
Ouders lijken een redelijk positief beeld te hebben van hun eigen gedrag in het
verkeer. Ze zeggen dat ze zich goed aan de regels houden; dit blijkt uit de
vragenlijsten. Ze geven wel toe dat ze zich minder goed aan de regels houden als
hun kinderen er niet bij zijn.
•
Met name door rood rijden of door rood lopen is een overtreding die ouders
toegeven vaak te begaan, zowel met als zonder kinderen. Dit hebben wij ook
waargenomen tijdens het observatieonderzoek.
Verschil tussen geobserveerd gedrag en zelf-gerapporteerd gedrag ouders
•
Opvallend is dat de positieve zelfrapportage van ouders niet helemaal strookt met
de uitkomsten van het observatieonderzoek en de interviews met de
praktijkexperts.
•
Ondanks dat veel ouders zich wel aan de verkeersregels hielden, zagen we ook
ouders die zich niet aan de verkeersregels hielden. Met name ouders op de
fiets laten ongewenst gedrag zien. Dit gebeurde ook in het bijzijn van
kinderen.
•
De meest waargenomen overtredingen door fietsers tijdens het
observatieonderzoek: geen hand uitsteken, geen voorrang verlenen, of op de
stoep fietsen. De meest waargenomen overtreding door automobilisten was
het niet gebruiken van het knipperlicht bij afslaan.
•
Het type ongewenst gedrag verschilt, afhankelijk van de
verkeersomstandigheden. Op drukke kruispunten gaat het met name over
overtredingen zoals door rood rijden en verkeerd oversteken (fietsend over
een zebrapad bijvoorbeeld). Op rustige punten gaat het meer om
onoplettendheid of afgeleid zijn: ouders zijn met hun telefoon bezig of steken
hun hand niet uit bij afslaan. Dit gedrag vertonen ze niet op drukke
kruispunten.
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•

•

•

Oorzaken van het overtreden van verkeersregels zoeken ouders met name buiten
zichzelf, blijkt uit de vragenlijsten: het ligt aan de verkeersomstandigheden of
gedrag van andere weggebruikers. In de interviews met de praktijkexperts wordt
genoemd dat ouders hun foutieve verkeersgedrag vaak goed praten. (“Ik parkeer
hier nu even, want jij moet op tijd op school zijn.”)
•
Opvallend is dat ‘haast’ als oorzaak door ouders zelf niet wordt genoemd in de
vragenlijsten, terwijl dit wel uit de observaties naar voren komt. Bij het halen
en brengen van kinderen hebben ouders vooral ’s ochtends haast. Als de
school bijna begint, worden auto’s vaker fout geparkeerd of nog snel even het
rode licht meegepakt op de fiets. Haast wordt ook als oorzaak genoemd door
de praktijkexperts.
•
Het feit dat ouders dit zelf niet noemen als oorzaak kan erop wijzen dat
ouders hier zelf niet bewust van zijn. Opvallend is namelijk dat uit de
vragenlijst blijkt dat veel ouders het brengen en halen van kinderen wel met
tijdsdruk associëren. Dit geeft aan dat ouders tijdens het vervoeren en
begeleiden van hun kinderen wel een tijdsdruk ervaren.
•
In de stad lijken ouders gehaaster dan daarbuiten, met name in de ochtend.
Volgens de praktijkexperts heeft de bekendheid met de situatie en omgeving ook
invloed op gedrag: in bekende omgevingen, zoals de route tussen school en huis,
zijn ouders minder geneigd op te letten dan in onbekende omgevingen.
Uit de interviews volgt dat ouders elkaar niet of nauwelijks aanspreken op foutief
of incorrect gedrag in het verkeer. Indien dit in die enkele keer wel gebeurt wordt
dit niet gewaardeerd (“bemoei je met jezelf”). Ouders zouden met name bezig zijn
met hun eigen veiligheid en die van hun kinderen, en in veel mindere mate met de
algemene veiligheid van de situatie.
•
Volgens de praktijkexperts zijn het vaak dezelfde ouders die de overtredingen
maken, of ongewenst gedrag (in het verkeer) vertonen. “Ik kan ze er zo
uitpikken.”
•
Moeders en ouders van hogere leeftijd houden zich volgens de literatuur
beter aan de verkeersregels dan vaders.

Begeleiden van kinderen in het verkeer: wanneer wel en wanneer niet?
•
Of ouders hun kinderen begeleiden in het verkeer hangt af van verschillende
factoren, dit volgt uit het literatuuronderzoek. Als ouders de verkeersveiligheid
hoger inschatten, begeleiden ze hun kinderen minder snel. De
verkeersveiligheidsbeleving is ook afhankelijk van vele factoren. Uit de literatuur
blijkt dat deze vooral wordt gebaseerd op subjectieve informatie, zoals meningen
van andere ouders, en niet zozeer op objectieve informatie zoals cijfers van
ongevallen.
•
Tijdens het observatieonderzoek gaven verschillende ouders aan zich zorgen
te maken over de verkeerssituatie. Ze noemden dan het aantal ongelukken of
kenmerken van de onveilige situatie zoals dat het verkeerslicht te snel op rood
gaat voor voetgangers waardoor kinderen nog niet aan de overkant zijn.
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•

•

•

•

•

•
•

Ouders schatten de ongevalskans lager in voor zichzelf dan voor hun kinderen
(‘illusion of control’). De ongevalskans blijkt voor kinderen echter lager te zijn
dan voor ouders.

De leeftijd van het kind is voor ouders een belangrijke factor voor het wel of niet
zelfstandig deelnemen aan het verkeer, volgens de literatuur. Vanaf 6 jaar wordt
zelfstandige deelname aangeleerd, vanaf 12 jaar nemen ze vaak zelfstandig deel
aan het verkeer. Ook hangt het af van het leeftijdsverschil tussen ouder en kind: als
dit groter is, begeleiden ouders hun kinderen eerder, volgens de literatuur.
•
Uit de literatuur blijkt ook dat kinderen vergeleken met vroeg langer worden
begeleid.
Een stedelijke buurt, een langere afstand tot school, een stedelijke woonbuurt
hangt samen met een grotere kans op begeleiding van kinderen, blijkt uit de
literatuur.
•
Dit wordt onderschreven door het observatieonderzoek: op locaties buiten de
stad verplaatsten kinderen zich vaker zelfstandig van en naar school dan in de
stad. Ook gaan kinderen buiten de stad vaker in groepjes naar school, soms
begeleid door een volwassene.
•
Ouders in de landelijke gebieden hebben minder klachten over de
verkeersveiligheid dan de ouders in de stad, merkten we tijdens het
observatieonderzoek. Dit kan te maken hebben met de lagere
verkeersintensiteit in deze landelijke gebieden.
Als ouders hun kinderen hoger inschatten wat betreft verkeersbekwaamheid,
bestaand uit cognitieve en fysieke vaardigheden, begeleiden ze hun kinderen
minder in het verkeer (blijkt uit literatuuronderzoek). Opvallend is dat als kinderen
meer aan lichaamsbeweging doen, ouders hun kinderen minder begeleiden in het
verkeer. Meisjes worden volgens de literatuur vaker begeleid dan jongens.
Verder blijkt uit zowel de literatuur als uit het observatieonderzoek dat moeders
hun kinderen vaker begeleiden dan vaders.
•
Dit hangt wel af van het tijdstip: ’s ochtends kwamen meer vaders hun
kinderen brengen dan er vaders hun kinderen ’s middags kwamen ophalen. In
de middag waren moeders dus nog sterker vertegenwoordigd dan ’s
ochtends. Ook zagen we ’s middags een aantal grootouders hun kinderen
ophalen.
De vaders die hun kinderen ’s middags kwamen ophalen, waren overwegend met
de auto. Dit komt overeen met de literatuur, waaruit blijkt dat moeders hun
kinderen vaak lopend of met de fiets begeleiden.
Vaders laten kinderen eerder zelfstandig naar school gaan dan moeders, blijkt uit
de literatuur.

Onveilig vervoeren van kinderen
•
Tijdens het observatieonderzoek zagen we dat kinderen die op de fiets van de
ouder werden vervoerd, niet altijd veilig werden vervoerd. Zij zaten bijvoorbeeld
achterop de bagagedrager zonder stoeltje, stonden achterop de bagagedrager, of
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zaten voorop de stang van de fiets. Dit observeerden we vaker bij vaders dan bij
moeders.

2.2

Verkeerseducatie en de rol van ouders

Ouders vinden ‘verkeersveiligheid’ een belangrijk thema in de opvoeding
•
De meeste ouders vinden verkeersveiligheid van kinderen belangrijk, blijkt uit
zowel de literatuur als uit de vragenlijsten. Zelfs wanneer het kind nog heel jong is.
Zo laat onderzoek zien dat ouders van kinderen in de leeftijd 0-4 jaar in het
algemeen al goed gemotiveerd zijn om verkeerseducatieve activiteiten met hun
kinderen te ondernemen. Wel blijkt dat het kennisniveau over hoe kinderen op
verantwoorde wijze verkeersopvoeding kunnen krijgen afhankelijk van de
ontwikkelingsfase, bij deze groep ouders vaak nog achterblijft.
•
Toch blijkt uit de literatuur en de vragenlijst dat veel ouders verkeerveiligheid niet
het belangrijkste onderwerp vinden waar ze mee te maken hebben in de
opvoeding. Zo hechten veel ouders meer waarde aan sociale en lichamelijk welzijn,
gezonde voeding en de schoolprestaties van hun kinderen.
•
Het thema ‘verkeersveiligheid’ krijgt vaak een prominentere rol in de
opvoeding wanneer ouders en kinderen met – in hun ogen – onveilige
verkeerssituaties te maken hebben.
Het vertrouwen in eigen kennis en rol is groot
•
Ouders vinden dat het met name hun taak is om hun kind te leren over veilig
verkeersgedrag en dat zij het meest geschikt zijn om hun kinderen wegwijs te
maken in het verkeer, blijkt zowel uit de literatuur als uit de vragenlijst. Verder
vinden ouders dat de school hier een rol in speelt, waarvan een klein deel vindt dat
de school de belangrijkste rol spelt.
•
Verder blijkt uit dezelfde bronnen dat ouders veel vertrouwen hebben in hun eigen
kennis van verkeersregels en in hun eigen kunnen om hun kinderen te leren over
verkeersveiligheid. Ouders lijken weinig behoefte te hebben aan meer informatie
en tips over hoe ze hun kind kunnen leren over verkeersveiligheid.
•
Hoger opgeleiden ouders zijn zich volgens de literatuur zeerder bewust van
hun rol in de verkeerseducatie van kinderen, en lijken verkeersregels beter te
kennen.
Ouders zijn zich wellicht niet bewust van belang voorbeeldgedrag
•
Alhoewel ouders veel vertrouwen hebben in hun eigen deskundigheid, lijken ze zich
minder bewust te zijn van het belang van voorbeeldgedrag. Terwijl uit de literatuur
blijkt dat juist voorbeeldgedrag, en het observeren en nadoen van anderen, van
groot belang is bij het aanleren van veilig verkeersgedrag bij kinderen.
•
Het belang van voorbeeldgedrag en imitatie is iets waar ouders zich wellicht
niet bewust van zijn, of zich bewust mee bezig houden. Ouders hebben vooral
vertrouwen in het geven van mondelinge uitleg en informatie, en minder in
leren door observatie, blijkt uit de literatuur en uit de vragenlijsten.
8

•

In de observaties zagen we dat ouders soms niet het goede gedrag vertonen,
zoals geen hand uitsteken, in het bijzijn van kinderen. Hun kinderen staken
vervolgens zelf ook niet hun hand uit.

Ouders geven voornamelijk reactieve begeleiding en minder proactieve begeleiding
•
De verschillende onderzoeken laten zien dat er een verschil zit in tussen wat ouders
zeggen wat ze doen qua verkeerseducatie en begeleiding, en wat ze in de praktijk
laten zien. Zo blijkt uit de vragenlijst dat ouders zeggen dat ze in de zorg voor hun
kinderen veel doen aan veilig verkeersgedrag. Dit hebben we echter niet
waargenomen in het observatieonderzoek.
•
Zo geven ouders in de vragenlijst aan dat ze hun kinderen corrigeren wanneer
deze bij het afslaan op de fiets zijn/haar hand niet uitsteekt. Echter, de
uitkomsten uit het observatieonderzoek laten zien dat ouders hun kinderen
nauwelijks tot niet corrigeerden wanneer ze hun hand niet uitstaken.
•
Uit de literatuur en observaties blijkt dat ouders met name reactieve begeleiding
geven aan kinderen in het verkeer: ze grijpen in als er iets fout dreigt te gaan. Zo
vertelden de geobserveerde ouders hun kinderen dat ze moesten stoppen,
uitkijken, of juist moesten beginnen met fietsen. Proactieve begeleiding – het
geven van uitleg over verkeersregels – wordt minder gegeven door ouders. Ook
noemt één van de praktijkexperts dat ouders meer ingrijpen dan uitleg geven. Dit
komt niet geheel overeen met de uitkomsten van de vragenlijsten. Ouders geven
hierin aan dat ze veel proactief reageren op foutief verkeersgedrag, en hun
kinderen hierbij corrigeren.
•
Misschien zijn ouders zich niet bewust van hun werkelijke gedrag, of hebben
ze in de vragenlijst sociaal wenselijk geantwoord.
•
Ouders letten wel goed op hun kinderen wanneer ze samen aan het verkeer
deelnemen, maar houden zich hierbij zelf niet altijd aan de verkeersregels. Ze
nemen weinig initiatief in het geven van uitleg of het correct voordoen van gedrag.
Dit hebben we waargenomen tijdens het observatieonderzoek.
•
Een voorbeeld: een moeder fietst aan de linkerkant naast haar kind en slaat
linksaf. Hierbij houdt ze met haar rechterhand de schouder van haar kind vast
om hem mee te nemen in de bocht. Ze steekt haar linkerhand niet uit, en het
kind ook niet. De moeder zegt niet dit wel de bedoeling is.
•
Wanneer ouders hun kind wegbrengen, bijvoorbeeld in de ochtend naar school, is
er vaak sprake van tijdsdruk (op basis van vragenlijsten en interviews). Dit kan een
barrière zijn voor ouders om op dat moment proactief bezig te zijn met veilig
verkeersgedrag.
Doel van begeleiding afhankelijk van veiligheidsbeleving
•
De beleving van verkeersveiligheid heeft ook effect op de verkeerseducatie,
volgens de literatuur: in steden en in situaties die ouders als gevaarlijk zien,
benadrukken ouders voorzichtigheid, terwijl in rustige of minder gevaarlijke
omgevingen onafhankelijkheid belangrijk is in de verkeerseducatie.
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De begeleiding hangt af van kenmerken ouder
•
Uit de literatuur komt naar voren dat moeders meer aan proactieve begeleiding
doen dan vaders, en zich ook vaker aan de verkeersregels houden (en dus juist
voorbeeldgedrag vertonen).
•
Ook de leeftijd van de ouders zou uitmaken: hoe jonger de moeder of vader, hoe
meer zij hun kind actief begeleiden in het verkeer. Echter houden jongere ouders
zich minder vaak aan de verkeersregels.

2.3

Gedrag van kinderen in het verkeer en hun verkeersveiligheid

Verkeersgedrag bestaat uit motorische, sensorisch en cognitieve componenten en is
daarom complex gedrag. De ontwikkeling van deze verschillende vaardigheden, de
deelname aan het verkeer, en de verkeersveiligheid van kinderen, hangt af van de
leeftijd van het kind. Hieronder bespreken we kort de verschillende fases. Deze
informatie is gebaseerd op literatuuronderzoek, en indien genoemd aangevuld met
observaties.
0 tot 4 jaar
•
In deze leeftijdsfase zijn kinderen nog geen bewuste verkeersdeelnemers en
beslissen ouders over de bewegingsvrijheid van hun kinderen. Er zijn echter
aanwijzingen dat kinderen al in het eerste jaar door te observeren verkeersregels
leren.
4 tot 12 jaar
•
Tot zes jaar nemen kinderen in Nederland over het algemeen niet zelfstandig deel
aan het verkeer. Op de basisschool wordt de zelfstandige deelname aangeleerd en
geoefend. Daarna nemen kinderen vooral zelfstandig aan het verkeer deel.
•
Bij kinderen in deze fase zijn bepaalde vaardigheden (kijkgedrag, perceptie van
gevaarlijke locaties en informatieverwerking) in het begin nog onvoldoende
ontwikkeld voor veilige zelfstandige verkeersdeelname: ze kunnen gevaar vooraf
niet zien aankomen. Tot 12 jaar vinden kinderen het moeilijk hun aandacht te
richten op het verkeer, zeker als het druk is.
•
Het leerproces is domeinspecifiek: kinderen kunnen wat ze hebben geleerd
alleen uitvoeren in situaties waar ze het hebben geoefend of aangeleerd. Zo is
oversteken in een andere situatie risicovol, en moet het kind door een
volwassene begeleid worden. Dit geldt ook voor leren uit boeken of
computerspellen: dit zullen kinderen niet vanzelf correct toepassen in de
praktijk.
•
Kinderen beginnen in deze fase vaak met fietsen. Ze richten zich op fietsen als
fysieke taak, pas als kinderen deze vaardigheid onder de knie heeft kunnen ze
cognitieve vaardigheden in het verkeer gaan ontwikkelen, zoals opletten en
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omgaan met verkeersregels. Tot 10 jaar zijn de ontwikkelingen in fietsbeheersing
het grootst, waarschijnlijk door de toename van gebruik.
•
Van de kinderen op de basisschool gaat 50% met de fiets naar school.
Opvallend is dat onder allochtone kinderen een groter deel lopend naar
school gaat in vergelijking met autochtone kinderen.
•

Kinderen op een eigen fiets lieten tijdens het observatieonderzoek bijna altijd
hetzelfde gedrag zien als de begeleidende ouder op de fiets. Stak bijvoorbeeld een
vader zijn hand uit, of verleende hij voorrang, dan deed het kind dit in bijna alle
gevallen ook. Het omgekeerde bleek ook: stak de ouder zijn/haar hand niet uit of
verleende hij/zij geen voorrang, dan deed het kind dit ook niet.
•
De kinderen vertoonden over het algemeen weinig onveilig gedrag. Sommige
kinderen fietsen soms wel redelijk ver voor of achter hun ouder.

13 tot 18 jaar
•
Naarmate kinderen ouder worden, worden ze steeds beter om op abstracte wijze
over zaken zoals verkeerssituaties na te denken. Aan het eind van deze levensfase
beheersen kinderen de vaardigheden voor het uitvoeren van veilig verkeersgedrag.
•
Vanaf 13 jaar worden kinderen in staat geacht zonder problemen zelfstandig
te kunnen oversteken. De hoeveelheid informatie die tijdens het fietsen
verwerkt moet worden (de combinatie van fietsen als taak op zich en de
verkeerstaak) is daarentegen nog te veel voor kinderen tot 14 jaar.
•
Jongeren scoren nog onvoldoende op gevaarherkenning en hebben daardoor een
relatief hoge kans op ongelukken. De onveiligheid van kinderen neemt met name
toe vanaf 15 jaar, vooral onder jongens.
•
Oudere kinderen (eind basisschool, middelbare school) gaan vaker zelfstandig
op pad, blijkt uit de literatuur en uit het observatieonderzoek. Tijdens het
observatieonderzoek zagen we dat deze kinderen zich vaker onveilig
gedroegen in het verkeer (door rood fietsen, over het zebrapad fietsen). Dit
deden zij ook in het bijzijn van ouders met jonge kinderen.
•
Mogelijke oorzaken zijn dat pubers zich eerder aangetrokken voelen tot
uitdagingen, gevoeliger zijn voor groepsdruk, minder zelfcontrole hebben en
een lagere risicoperceptie hebben. Ook zijn ze meer blootgesteld aan gevaar
in deze fase, doordat zij opeens langere afstanden afleggen en vaker
zelfstandig op pad gaan, terwijl zij nog weinig ervaring hiermee hebben.
Ongevallen en onveilige situaties
•
Het aantal ongevallen van kinderen op de basisschool is het hoogst op
woensdagmiddag. Bij kinderen begin middelbare school is dit het hoogst op
vrijdagmiddag.
•
Oorzaken van ongevallen van bij kinderen in het verkeer zijn met name het niet
verlenen van voorrang, het negeren van rood licht en verkeerd oversteken.
Onveilige verkeerssituaties voor fietsers zijn kruispunten (met verkeerslichten),
plekken waar ze moeten oversteken, waar ze voorrang moeten krijgen, en waar
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veel auto’s rijden. Daarnaast gebeuren er veel ongelukken met jonge kinderen als
ze aan het spelen zijn op straat, doordat ze hun aandacht niet bij het verkeer
hebben.
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3

Aanknopingspunten voor Fase 2
•

•

De kennis opgedaan in Fase 1 geeft ons handvatten voor de latere ontwikkeling van
de interventierichtingen. Daarnaast biedt deze kennis aanknopingspunten voor
Fase 2, als aanvulling op het al bestaande onderzoeksplan en opgestelde
onderzoeksvragen. In Fase 2 duiken we in dieper in de materie. We gaan op zoek
naar de dieperliggende motivaties van ouders en brengen de verschillende factoren
van het gedrag in kaart.
Hieronder benoemen we de belangrijkste conclusies uit Fase 1 met
aanknopingspunten voor Fase 2.

Attitude-behaviour gap
•
We zien een discrepantie tussen de attitudes van ouders en hun gedrag: ze hebben
een te positief beeld van hun eigen gedrag in het verkeer en in de
verkeerseducatie. Er zijn verschillen tussen wat ouders zeggen dat ze doen en wat
ze in werkelijkheid doen.
•
De gedragsintentie van ouders lijkt aanwezig. De attitudes zijn in orde: ouders
vinden het belangrijk dat hun kinderen leren over veilig verkeersgedrag, en vinden
dat zijzelf hier de belangrijkste rol in spelen. Toch zien we dat ouders hun kinderen
onvoldoende corrigeren, onvoldoende uitleg geven, en niet het goede
voorbeeldgedrag vertonen. Hoe kunnen we dit verklaren?
Oorzaken van de attitude-behaviour gap
Onbewust van eigen gedrag
•
Een mogelijke verklaring voor dit verschil is dat het gedrag van ouders (gedeeltelijk)
op de automatische piloot verloopt: ze zijn zich niet bewust van hun onveilige
verkeersgedrag.
•
Hierbij schiet het aan zelfinzicht tekort: ouders zeggen zich altijd goed te
gedragen in het bijzijn van hun kinderen terwijl dit in werkelijkheid lang niet
altijd het geval is. Haast wordt bijvoorbeeld als factor niet door ouders
genoemd, terwijl dit volgens anderen wel meespeelt.
Situationele factoren
•
Situationele factoren kunnen de positieve gedragsintentie verstoren: zo blijkt dat
tijdsdruk een proactieve verkeerseducatie in de weg kan staan. Ook blijkt dat in
bekende situaties ouders en kinderen minder goed opletten. In de volgende fase
willen we uitzoeken waarom dit het geval is en of ouders zich hier bewust van zijn.
Aangrenzende domeinen belangrijker
•
Verder blijkt dat verkeerseducatie minder gewicht krijgt dan andere aspecten van
de opvoeding. Sociaal en fysiek welzijn, schoolprestaties, en een gezond
eetpatroon staan allemaal hoger in de rangorde dan de verkeersopvoeding.
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•

In Fase 2 wordt dit nader onderzocht, waarbij we nagaan of we bij deze
domeinen kunnen aansluiten om zo het besef van het belang van
verkeerseducatie bij ouders te vergroten.

Onvoldoende kennis
•
Kennis lijkt niet voldoende aanwezig te zijn: de mening van ouders strookt niet met
objectieve cijfers. Ouders geven aan de verkeersregels te kennen, en achten
zichzelf in staat om verkeerseducatie te geven. Echter, dit komt niet altijd overeen
met de werkelijkheid. Verder blijkt dat er nog steeds ouders zijn die denken dat zij
niet de belangrijkste rol spelen in het verkeersgedrag van hun kinderen.
•
Zo blijkt uit Fase 1 dat ‘voorbeeldgedrag’ door veel ouders niet direct wordt
gezien als onderdeel van de verkeersopvoeding. Ze geven dan ook lang niet
altijd het goede voorbeeld.
•
In Fase 2 gaan we uitzoeken wat hieraan ten grondslag ligt: is het enkel een
gebrek aan kennis, of ook een gebrek aan vertrouwen in eigen kunnen (selfefficacy), of een gebrek aan motivatie?
•
Dit geldt ook voor het aanleren van verkeersveiligheid afhankelijk van de
ontwikkeling van het kind: weten ouders wanneer ze hun kinderen het beste
kunnen beïnvloeden, en hoe?
•
Als ouders hun kennis verkeerd inschatten (een groot deel denkt te weten hoe ze
zich moeten gedragen om hun kinderen veilig verkeersgedrag aan te leren), zullen
ze hun gedrag niet veranderen of op zoek gaan naar informatie.
Subjectieve veiligheidsbeleving
•
We hebben aanwijzingen gevonden dat de veiligheidsbeleving van ouders met
name subjectief is: op basis van gevoel, scenario’s, en meningen van anderen.
Risicoperceptie is een belangrijke factor voor gedrag.
•
In Fase 2 gaan we daarom verder onderzoeken welke betekenis ouders aan
‘gevaar’ geven, hoe deze betekenis tot stand komt, wat dit betekent voor het
gedrag, en hoe het te beïnvloeden is (bijvoorbeeld via emoties, of andere
wegen).
•
Wat zegt het bijvoorbeeld dat kinderen steeds langer begeleid worden in het
verkeer door hun ouders, terwijl ouders met name reactieve begeleiding
geven in plaats van uitleg?
Verschillen in ontwikkeling kind vraagt om andere beïnvloeding
•
We zien dat jongere kinderen regels eerder onbewust overtreden door een gebrek
aan vaardigheden, terwijl oudere kinderen dit eerder ‘bewust’ doen: ze nemen
risico’s en zoeken grenzen op. Verschillende oorzaken van gedrag vragen om
verschillende manieren van beïnvloeding door ouders.
•
Bij kinderen van een jaar of twaalf zijn de cognitieve en motorische
vaardigheden nodig voor verkeersdeelname al een goed eind ontwikkeld.
Toch zien we na deze leeftijd weer een stijging in ongelukken en risicovol
verkeersgedrag. Kinderen in de pubertijd voelen zich aangetrokken tot gevaar,
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•

zijn gevoelig voor groepsdruk, en gaan zich afzetten tegen hun ouders. Ouders
kunnen – ten onrechte – het idee hebben dat hun invloed tijdens deze fase
niet significant is.
In Fase 2 zoeken we verder uit wat er nodig is om kinderen in verschillende
leeftijdsfasen te kunnen beïnvloeden en wat ouders hiervoor nodig hebben.

Ouderprofielen
•
Uit Fase 1 blijkt dat er verschillende ouderprofielen te onderscheiden zijn in de
manier waarop ze omgaan met verkeersgedrag en verkeersopvoeding.
•
Met name verschillen tussen moeders en vaders zijn gevonden (moeders
houden zich meer aan verkeersregels en begeleiden kinderen actiever). In de
volgende fase wordt uitgezocht waar die verschillen door veroorzaakt worden.
Wellicht ligt het aan verschillen in attitudes: een verschil in de motivatie om
kinderen te begeleiden in het verkeer en ze veilig verkeersgedrag bij te
brengen. Of spelen er andere (praktische) belemmeringen: hebben vaders
minder tijd, of hebben ze minder kennis over wat er nodig is?
•
Daarnaast lijkt leeftijd van de ouder het verkeersgedrag en verkeersopvoeding
te beïnvloeden. Hoe jonger de ouder, hoe meer zij hun kind actief begeleiden
in het verkeer. Echter, we vinden ook dat jongere ouders zich minder vaak aan
de verkeersregels houden. In Fase 2 zoeken we uit wat dit precies betekent en
wat aan die verschillen ten grondslag ligt.
•
Uit ons onderzoek komen aanwijzingen dat er een type ouders is die herhaaldelijk
de fout in gaan. In de volgende fase zullen we verder op deze probleemgroep
inzoomen en onderzoeken welke typen we nog meer kunnen onderscheiden.
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4

Onderzoeksmethoden
In deze fase hebben we een combinatie van onderzoeksmethoden gehanteerd:
deskresearch, observatieonderzoek, vragenlijsten onder ouders, en gesprekken met de
omgeving. Met deze combinatie zorgen we voor resultaten vanuit verschillende
perspectieven en combineren we de praktijkervaring met de wetenschappelijke kennis.
Per methode omschrijven we onze aanpak. De resultaten per onderzoek staan in
hoofdstuk 5.

4.1

Deskresearch

•

Met het deskresearch hebben we geïnventariseerd wat er al bekend is over
verkeersproblemen in het algemeen, gedrag van ouders in het verkeer, gedrag van
kinderen in het verkeer, ontwikkelingsfasen van kinderen (in het verkeer),
verkeerseducatie en verkeersopvoeding door ouders, en onveilige
verkeerssituaties.

•

We hebben hiervoor zowel wetenschappelijke literatuur als grijze literatuur
geraadpleegd, waaronder onderzoeksrapporten van het SWOV.

•

De bevindingen leverden inzicht in de huidige situatie en omvang van het
probleem. Ook bleek dat er niet veel literatuur en onderzoeksrapporten
beschikbaar zijn over deze onderwerpen. De bevindingen over onveilige
verkeerssituaties waren daarnaast relevant voor de voorbereiding van het
observatieonderzoek (zoals het bepalen van locaties).

4.2

Observatieonderzoek

•

Het observeren in de praktijk was een belangrijke aanvulling op het lezen van
(wetenschappelijke) literatuur en rapporteren. Door deze observaties kregen we
inzicht in de dagelijkse realiteit van ouders en kinderen. Ook gaf het meer inzicht in
specifiek verkeersgedrag van ouders en kinderen, waar in de literatuur weinig over
bekend is.

•

Het observatieonderzoek is uitgevoerd op verschillende momenten en locaties.
Voor spreiding in de resultaten hebben we zowel in een stad (Den Haag) als in een
landelijk gebied (Koudekerk aan de Rijn en Hazerswoude) geobserveerd.
•
Zowel in de stad als in het landelijk gebied is op meerdere locaties
geobserveerd: in de stad bij twee basisscholen (in het centrum en daarbuiten),
op twee nabijgelegen kruispunten, bij een sportclub, en een voorrangsweg. In
het landelijk gebied is bij twee basisscholen geobserveerd en twee
nabijgelegen kruispunten.
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•
•

Ook is er op verschillende tijdstippen geobserveerd: als de scholen begonnen
in de ochtend, als scholen uit waren ’s middags (woensdagmiddag en
donderdagmiddag), en als de trainingen begonnen.
In totaal zijn dit 10 meetpunten, weergegeven in onderstaande tabellen. De
locaties en meetpunten zijn uitgebreid omschreven, inclusief foto’s, in de
resultaten sectie (zie paragraaf 5.2).

Tabel 1a. observatiepunten in de stad
Locaties in stad Tijdstip

Specifieke observatieplek

Basisschool in
het centrum van
Den Haag

Woensdagochtend Voor de school
(7:45-8:45)
Bij een druk kruispunt met
verkeerslichten
Basisschool in
Woensdagmiddag Voor de school
rustige buurt
(11:45-12:45)
Bij een kruispunt zonder verkeerslichten
van Den Haag
of voorrangsregeling
Sportclub in Den Woensdagmiddag Bij een kruispunt met verkeerslichten in
Haag
(13:15-14:15)
de buurt van de sportclub
Bij een voorrangsweg verderop
Tabel 1b. Observatiepunten in landelijk gebied
Locaties in dorp Tijdstip
Specifieke observatieplek
Basisschool in
Koudekerk aan
de Rijn
Basisschool in
Hazerswoude

•

Donderdagochtend Voor de school
(7:45-8:45)
Bij een kruispunt in de buurt van de
school, waar drie wegen samenkomen
Donderdagmiddag Voor de school
(14:00-15:00)
Bij ‘verkeersader’ van het dorp, waar
twee zijstraten op uit komen

Voor het observeren hebben we een observatietabel gebruikt. Deze tabel hebben
we o.a. samengesteld op basis van uitkomsten van het deskresearch. In de tabel
kon tijdens het observeren het volgende worden aangegeven:
•
Kenmerken van de locatie en situatie (de weersomstandigheden, de drukte,
de ligging van het kruispunt of school, etc.).
•
Gedrag van ouders/opvoeders op de fiets, gedrag van ouders/opvoeders in de
auto, gedrag van lopende ouders/opvoeders.
▪
Hierin is onderscheid gemaakt in vaders, moeders, vaders zonder
kinderen en moeders zonder kinderen. Mannen en vrouwen zonder
kinderen hebben we aangemerkt als ouders/opvoeders wanneer zij een
kinderzitje op de fiets op in de auto hadden. Het is mogelijk dat we
personen niet hebben herkend als ouder die wel kinderen hebben.
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•

•
•

4.3
•

•
•

•
•

Verschillende incorrecte gedragingen per vervoersmiddel (fiets, auto, lopend)
zijn als in de tabel opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn: door rood rijden op
de fiets, bellen op de fiets, op de stoep rijden, geen hand uitsteken op de fiets,
in de auto bellen, als autorijder geen voorrang geven, als voetganger incorrect
of onveilig oversteken.
In de tabel was de mogelijkheid om opmerkingen te noteren over het gedrag
en de situatie.

Het observeren duurde per meetpunt een uur: van ongeveer een half uur voordat
de school begon of eindigde, tot een half uur nadat de school begon of eindigde.
Op deze manier konden we zowel ouders met als zonder kinderen observeren, en
zorgden we voor voldoende ouders om te observeren.

Vragenlijsten onder ouders
We hebben een vragenlijst opgesteld, bestaande uit open vragen en stellingen. De
open vragen dienden om eerste associaties te onderzoeken, en te meten in
hoeverre het onderwerp ‘speelt’ bij ouders. Met de stellingen meten we meer
specifiek gedrag van ouders in het verkeer. Deze richten zich zowel op
voorbeeldgedrag als opvoedingsgedrag. De vragenlijst is te vinden in de bijlage.
De vragenlijst hebben we afgenomen bij ouders en opvoeders. De vragenlijst is
online gezet via Google Forms, zodat ouders ook de mogelijkheid hadden om de
vragenlijst via internet in hun eigen tijd in te vullen.
Op verschillende manieren is de vragenlijst verspreid:
•
We hebben ouders en opvoeders benaderd op dezelfde plekken en
momenten als de observatiepunten (zie tabel 1a en 1b). De ouders of
opvoeders vulden de vragenlijst in op het schoolplein of bij de sportclub, of
gaven hun e-mailadres om de vragenlijst thuis online in te vullen.
•
De vragenlijst is via e-mail verstuurd naar mensen uit ons eigen netwerk, met
de vraag of zij de vragenlijst ook door wilden sturen naar mensen uit hun
netwerk (de zogenoemde sneeuwbalmethode).
•
We hebben scholen benaderd en gevraagd of zij de vragenlijst, via e-mail of
ouderportaal, bij ouders van hun leerlingen wilde uitzetten.
De enquêtes hebben we vervolgens ingevoerd en geanalyseerd in SPSS.
De resultaten vertellen ons iets over hoe ouders hun eigen gedrag zien, en hierover
rapporteren. Het vergelijken van dit zelfgerapporteerde gedrag met geobserveerd
gedrag en literatuuronderzoek biedt interessante inzichten.
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4.4
•

•
•

Gesprekken met praktijkexperts
Om meer te weten te komen over de dagelijkse praktijk, en dit vanuit een ander
perspectief te bekijken, hebben we drie praktijkexperts gesproken. Dit zijn
personen die zicht hebben op de dagelijkse praktijk van verkeersveiligheid en/of
zich hier dagelijks mee bezighouden:
•
Een wijkagent uit Woerden
•
Eén van de directieleden van Traffic Skills, Loek Weegenaar. Traffic Skills
organiseert hoofdzakelijk verkeerslessen voor het onderwijs, en voert deze
klassikaal uit.
•
Een ouder die lid is van het verkeersteam van een basisschool in Den Haag. Dit
verkeersteam is houdt zich bezig met het verbeteren van de
verkeersveiligheid rondom de school. Ze gaan in gesprek met andere
betrokken partijen, zoals buurtgenoten en de wijkagent, en geven voorlichting
aan kinderen en ouders.
Deze personen hebben we bereikt via verschillende media, zoals Twitter en
Facebook, ons eigen netwerk, en via het observatieonderzoek.
Met deze personen hebben we semigestructureerde interviews gehouden. Deze
interviews werden telefonisch afgenomen aan de hand van onderstaande vragen.
Dit zijn de vragen op hoofdlijnen, en dienden als handvaten tijdens het gesprek.
Vervolgens werd verder doorgesproken over het onderwerp en eventueel
aanvullende vragen gesteld. Afhankelijk van de functie en achtergrond van de
geïnterviewde persoon werden de vragen iets aangepast.
Vragen op hoofdlijnen
Hoe zou u het verkeersgedrag rond school/in deze buurt omschrijven van
ouders? Wat gaat er wel en niet goed? Wat zou u willen veranderen of
verbeteren?
- Hoe gaan de ouders met hun kinderen om tijdens het vervoeren? Welke
opvoedingsgedragingen vertonen zij? Wat gaat er wel en niet goed? Wat zou u
willen veranderen of verbeteren?
- Hoe zou u de houding van de ouders in het verkeer willen omschrijven?
(Bijvoorbeeld gehaast, gemoedelijk, voorzichtig)
- Wat zijn volgens u de belangrijkste problemen in het verkeer, rondom school
en in het algemeen?
- In hoeverre is de school bezig met ‘veilig verkeersgedrag’?/In hoeverre is de
politie bezig met het gedrag van ouders in het verkeer?
- Doet de school iets om ouderbetrokkenheid bij veilig verkeersgedrag te
stimuleren?
- Hoe reageren ouders hierop? Wat zijn de reacties?
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5

Volledige resultaten per onderzoek
5.1

Deskresearch

Kinderen in het verkeer
Belangrijkste fasen verkeersdeelname kinderen (Rijk, 2008)
•
0-5 jaar: verkeersdeelname is niet zelfstandig
•
6-11 jaar: basisonderwijs, zelfstandige deelname wordt aangeleerd en geoefend
•
12-14 jaar: voortgezet onderwijs, kinderen nemen vooral zelfstandig aan verkeer
deel
•
Vanaf 15 jaar: de verkeersonveiligheid van kinderen neemt fors toe (o.a. door
gebruik bromfietsen)
Ritmotieven en reisgedrag van kinderen (Rijk, 2008)
•
Onderzoek naar het ritmotief van kinderen in de periode 2001-2005 laat zien dat
ritmotieven op volgorde van aantal gereden kilometers zijn (van hoog naar laag):
visite, recreatie, onderwijs, overig, winkelen. Percentages zijn niet te vinden.
•
Voor oudere kinderen op de fiets (6-11 en 12-14) is onderwijs het
belangrijkste ritmotief.
•
De helft van de kinderen van 4 tot 12 jaar gaat met de fiets naar school, een derde
gaat lopend en een zesde wordt met de auto gebracht.
•
Allochtone kinderen gaan vaker lopend dan fiets of auto (in vergelijking met
autochtone kinderen).
Ongevallen bij kinderen in het verkeer (Rijk, 2008)
•
Leeftijd: als wordt gekeken naar het percentage doden van het totaal uitgesplitst
per vervoersmiddel, zien we dat deze verdeling veranderd naar mate kinderen
ouder worden.
•
De meeste ongevallen onder kinderen van 0-5 jaar gebeuren wanneer zij
deelnemen als voetganger (ca. 45%), daarna in de auto (ca. 32%) en het
percentage dat overlijdt door een ongeval met de fiets is het laagst (ca. 23%).
•
Voor kinderen van 6-11 jaar, zien we echter dat de meeste dodelijke
ongevallen gebeuren op de fiets (ca. 45%) en dat de percentages van auto en
voetganger dichtbij elkaar liggen (ca. 27 en 25%).
•
In de leeftijdsklasse van 12-14 overlijden verreweg de meeste kinderen door
een ongeval met de fiets (ca. 59%), daarna met de auto (ca. 19%) en het minst
als voetganger (ca. 16%). De overige categorie is niet aanwezig bij kinderen
van 0-5 jaar, en maakt een klein deel uit van het aantal doden bij 6-11 jarigen
(ca. 4%) en 11-14 jarigen (ca. 8%).
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•
•

•
•
•

Geslacht: het aantal overleden kinderen is verschillend voor jongens en meisjes,
met name in de leeftijdscategorie 0-4 is het aantal overleden jongens groter dan
meisjes.
Dagen: het aantal overleden kinderen in de leeftijdscategorie 6 tot 12 jaar is hoger
op woensdag. Met name de (vrije) woensdagmiddag vormt een probleem voor
kinderen tussen de 6 en de 11 jaar. In de leeftijdscategorie 12-14 is dit aantal hoger
op vrijdag. Bij 12-14 is het aandeel überhaupt hoger van dinsdag tot en met vrijdag
(in vergelijking met de leeftijdscategorie 6-12?).
Uren: hoger bij middaguren 15-17 uur.
Etnische minderheden: kinderen Turkse en Marokkaanse achtergrond vaker bij
ongeval betrokken (verklaring: wijken met slechtere verkeersveiligheid) – dit
onderzoek is echter uit 1990.
Kinderen die overlijden in het verkeer hebben in Nederland een relatief groter
aandeel in het totaal aantal doden in het verkeer, dan gemiddeld in de Europese
Unie (4% tegenover 2%) (in 2014).

Oorzaak ongevallen bij kinderen in het verkeer (Rijk, 2008)
•
Het geen voorrang verlenen is een belangrijke oorzaak van ongevallen bij kinderen,
dit aantal is vooral hoog bij kinderen tot 15 jaar (35%) (bij volwassenen is dit 17%).
•
Negeren van rood licht en verkeerd oversteken komt ook vaker voor bij kinderen
dan bij volwassenen als oorzaak van ongevallen.
•
Tegenpartijen:
•
Bij voetgangers (0-14 jaar) vooral personenauto’s.
•
Bij fietsers (0-14 jaar) vooral bestelauto’s en vrachtauto’s .
•
Onderzoek Groot-Brittannië:
•
34% van omgekomen kinderen (9-15 jaar) was alleen, 57% was samen met
leeftijdsgenoten en 9% werd begeleid door ouderen.
•
Meisjes minder vaak alleen dan jongens.
Riskant verkeersgedrag onder pubers (Twisk, 2014)
•
Probleem: meer riskant verkeersgedrag (vooral jongens) onder pubers (10-17 jaar).
•
Mogelijke oorzaken:
•
Aangetrokken tot gevaarlijke uitdagingen, gevoeliger voor groepsdruk;
•
Minder zelfcontrole, lagere risicoperceptie;
•
Meer blootstelling aan gevaar in deze leeftijdsfase, in combinatie met gebrek
aan ervaring en inzicht (grotere afstanden afleggen).
Zelfstandig of begeleid naar school
Begeleiding (Rijk, 2008)
•
1995-2002: 80% van de 0-5 jarigen werd begeleid, tegenover 40% van de 6-11
jarigen.
•
Met name moeders begeleiden kinderen, maar vaders leggen grotere afstanden af
(ze gaan vaker met de auto).
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•

•

Van de kinderen die naar school lopen of fietsen, wordt meer dan de helft begeleid
door een ouder (meestal de moeder). Dit hangt af van:
•
Leeftijd kinderen (jonger – meer begeleiding);
•
Schoolkenmerken: stedelijkheid van de schoolbuurt (stedelijker – meer
begeleiding), afstand tot de school (verder weg – meer begeleiding);
•
Overige kenmerken: leeftijdsverschil tussen ouder en kind (groter – meer
begeleiding), stedelijkheid woonbuurt (stedelijker – meer begeleiding).
Redenen voor begeleiding: te jong om zelfstandig te gaan, geen veilige route,
gezellig, afstand te groot, de school ligt op route naar werk.

Eigenschappen van kinderen (Hoekstra, Mesken en Vlakveld, 2010)
•
Leeftijd van het kind is een belangrijke factor in zowel de wijze waarop kinderen
aan het verkeer deelnemen, als in de manier waarop ouders hun kind in het
verkeer begeleiden.
•
Lichaamsbeweging speelt een belangrijke rol in de verkeersdeelname van het kind.
•
Wanneer kinderen meer aan lichaamsbeweging doen, hebben de ouders meer
vertrouwen in de verkeersbekwaamheid van hun kind, en begeleiden ze hun
kind actiever in het verkeer.
•
Bij de vervoerswijze van hun kind lijken ouders zowel de cognitieve en fysieke
eigenschappen van hun kind te laten meewegen, als de eisen en eigenschappen
van de fysieke omgeving. Kinderen blijken namelijk vaker zelfstandig aan het
verkeer deel te nemen naarmate ze door hun ouders hoger werden ingeschat in
termen van verkeersbekwaamheid, naarmate ze meer aan lichaamsbeweging
deden en naarmate de ouders de verkeersveiligheid van de route van thuis naar
school hoger inschatten.
•
Deze correlaties dienen echter voorzichtig geïnterpreteerd te worden, omdat
de resultaten van het huidige onderzoek geen uitsluitsel bieden over
eventuele causale verbanden tussen deze variabelen.
Verkeersveiligheidsbeleving (Hoekstra, Mesken en Vlakveld, 2010; Vlakveld, Goldenbeld
en Twisk., 2008)
•
Verkeersveiligheid is een belangrijke reden waarom ouders kinderen begeleiden
naar school. Een opvallende bevinding is dat kinderen steeds langer worden
begeleid, terwijl de verkeersveiligheid de laatste jaren is toegenomen.
•
Beleving van verkeersonveiligheid komt met name tot stand op basis van
subjectieve informatie (bijvoorbeeld meningen of scenario’s geschetst door ouders
of kinderen of informatie uit de media), niet per se door objectieve informatie
(cijfers van ongevallen).
•
Objectieve informatie heeft alleen effect op de geschatte kans ongevallen van
anderen, subjectieve informatie alleen op de geschatte kans ongevallen van
zichzelf.
•
Ongevalskans wordt groter geschat als er extra maatregelen werden
aangekondigd.
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•
•
•
•

Subjectieve informatie over een onveilig scenario leidt via gevoelens van
onveiligheid tot het begeleiden van kinderen.
Ouders schatten ongevalskans lager in voor zichzelf dan voor hun kinderen –
illusion of control. Maar de ongevalskans blijkt voor kinderen juist lager te zijn dan
voor ouders (De Vries, 2009).
Ouders schatten ongevalskans lager in voor zichzelf en eigen kinderen dan voor
anderen en andermans kinderen – optimism bias.
Ook kan sociale veiligheid bijdragen aan de veiligheidsbeleving: bijvoorbeeld
donkere of verlaten plekken op de route. Als de sociale veiligheidsbeleving laag is,
kunnen ouders eerder beslissen hun kinderen te brengen dan zelfstandig te laten
gaan. (Zie ook Handboek sociale veiligheid in de verplaatsingsketen, CROW, 2007.)

Haal-breng gedrag
•
Ouders brengen hun kind graag tot 10 jaar naar school. Dit is een generatieverschil,
want zij gingen zelf op die leeftijd al zelfstandig naar school (blijkt ook uit De Vries,
2009).
•
Vaders laten hun kind eerder zelfstandig naar school gaan dan moeders.
•
Ouders laten jongens eerder zelfstandig naar school gaan dan meisjes.
•
Kennis en vaardigheden van het kind (en inschatting hiervan door de ouders) zijn
ook van belang voor wel/niet begeleiden.
Gedrag van ouders in het verkeer
Verplaatsingen van ouders met (jonge) kinderen – Molnár, 2005
•
Ouders met jonge kinderen (onder de 12 jaar) verplaatsen zich vaker van de ene
locatie naar de andere locatie, dan een persoon zonder jonge kinderen (3,7 versus
3,1 keer per dag)
•
Moeders verplaatsen zich vaker: bijna 29 keer per week, vaders bijna 24 keer per
week
•
Werkende moeders verplaatsen zich vaker om anderen te brengen/halen in
vergelijking met vaders.
•
Moeders verplaatsen zich vaker op de fiets en te voet dan vaders, en leggen
kortere afstanden af dan vaders.
Ouders passen hun gedrag aan wanneer er kinderen bij zijn
•
Wat betreft het geven van het goede voorbeeld lijken ouders zich in het verkeer
meestal aan de regels te houden, zowel in het algemeen als in het bijzijn van hun
kinderen. Ze passen hun gedrag in positieve zin aan wanneer ze in gezelschap van
hun kind deelnemen aan het verkeer.
•
Hierbij dient de kanttekening te worden gemaakt dat dit zelfgerapporteerd
gedrag is. Vragen naar de mate waarin men zich aan de verkeersregels houdt,
leiden wellicht tot sociaal wenselijke antwoorden, waardoor het beeld te
rooskleurig wordt.
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•

Zowel de mate waarin ouders hun kinderen actief begeleiden in het verkeer als de
mate waarin ouders de verkeersregels naleven in bijzijn van hun kind, blijken
samen te hangen met het geslacht van de ouder:
•
Moeders doen meer aan actieve begeleiding en houden zich meer aan de
verkeersregels dan vaders. De leeftijd van de ouder hangt ook samen met
zowel het bieden van actieve begeleiding als de mate waarin regels nageleefd
worden, maar dan in twee verschillende richtingen: hoe jonger de vader of
moeder, hoe meer hij of zij hun kind actief in het verkeer begeleidt, maar hoe
minder hij of zij zich aan de verkeersregels houdt.

Gedrag van ouders in het verkeer (Koppel et al., 2013; Muir et al., 2017)
• De gedragingen en houdingen van ouders met betrekking tot veilig verkeersgedrag
zijn over het algemeen positief. Zo draag 98% ‘altijd’ zijn gordel en zegt 98% tegen
alcoholconsumptie achter het stuur te zijn.
• Echter geeft ook 54% aan soms afleidende gedragingen uit te voeren tijdens het
rijden (zoals bellen), en 51% geeft aan weleens aan agressief te rijden. Ook zegt 40%
dat te snel rijden acceptabel is in bepaalde omstandigheden.
• In de studie van Koppel et al. (2013) werden deze positieve gedragingen en
houdingen bevestigd.
De rol van ouders in verkeerseducatie
Aanleren van veilig gedrag in het verkeer door ouders
•
Het aanleren van veilig gedrag in het verkeer (zelfs relatief eenvoudige taken zoals
fietsen) kost veel tijd en oefening, scholen kunnen daarom maar een beperkte rol
spelen in verkeerseducatie (Hoekstra & Mesken, 2010).
•
Ouders vervullen een belangrijke taak in het begeleiden en wegwijs maken van hun
kinderen in het verkeer (Vissers et al., 2005). Redenen hiervoor zijn:
•
Individuele training is effectiever dan onderwijs in groepsverband, en oefenen
in praktijk is belangrijk om gedrag aan te leren (Dragutinovic & Twisk, 2006,
Thomson et al., 1996).
•
Kinderen leren het meest van mensen die veel voor hen betekenen, onder
andere door voorbeeldgedrag.
•
Ouders zijn vaak aanwezig wanneer kind zich in het verkeer begeeft.
•
Ouders maken de strategische keuzes wat betreft de vervoerswijze van het
kind. Zij bepalen of het kind zelfstandig of onder begeleiding in het verkeer
mag deelnemen.
Ouders vinden dat ze een belangrijke rol hebben in het informele leerproces
•
Ouders vinden dat er voor hen een belangrijke rol is weggelegd in het informele
leerproces van kinderen in het verkeer. Het “informele leerproces” houdt in dat
verkeersdeelnemers leren voortdurend in de praktijk van hun eigen ervaringen en
van voorbeelden van anderen. De meeste ouders zijn ervan overtuigd dat zij bij
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uitstek in de positie zijn om hun kinderen wegwijs te maken in het verkeer
(Hoekstra & Mesken, 2010).
•
73% geeft aan dat zij denken dat hun kind het meeste van hen leert, 23% van
de ouders geeft aan dat zij denken dat hun kind op school het meeste leert
over verkeersregels.
•
80% vindt dat vooral de ouders de taak hebben hun kind voor te lichten over
verkeersveiligheid, gevolgd door 14,4% die aangeeft dat dit een taak van de
school is.
Hoewel ouders vinden dat ze een belangrijke rol spelen, zien ze niet de noodzaak in
van het verkrijgen van meer informatie.
•
22% geeft aan behoefte te hebben aan informatie en tips over hoe hun kind
wegwijs te maken in het verkeer. De behoefte neemt af naarmate het kind
ouder wordt.

Het belang van observatie voor het leren van gedrag bij kinderen (Muir et al., 2017)
• Observationeel leren, dus leren door het nadoen van het gedrag van anderen, is
een belangrijk proces voor het leren van verkeersveilig gedrag. Dit begint al op
jonge leeftijd, veel ouders zijn zich hier niet bewust van.
• Voor het leren via imitatie zijn vier cognitieve processen van belang: (1) aandacht
voor het gedrag, (2) onthouden van het gedrag, (3) fysiek nadoen van het gedrag
en (4) motivatie voor het gedrag (zoals beloningen of straffen).
Ouders: ‘kinderen leren het meeste over verkeersgedrag via mondelinge informatie’
(Hoekstra & Mesken, 2010)
•
Ouders zijn gevraagd op welke manier zij denken dat hun kinderen het meeste
leren over veilig gedrag in het verkeer.
•
Hieruit blijkt dat ze het meeste vertrouwen hebben in het verschaffen van
mondelinge informatie en uitleg, met het observeren en nadoen van anderen
op afstand als tweede en derde. Ouders hebben het minste vertrouwen in
schriftelijke informatie en informatie via een website, maar dit neemt toe
naarmate het kind ouder is. Het vertrouwen in de kracht van het nadoen
neemt af naarmate het kind ouder is.
•
Ouders beginnen met de mondelinge voorlichting wanneer het kind
gemiddeld vier jaar is.
Ouders zijn vooral reactief, en in mindere mate proactief (Hoekstra & Mesken, 2010)
•
Ouders blijken veel reactieve begeleiding in het verkeer te geven, zoals het geven
van informatie en advies. Dat houdt vooral in dat ze actief opletten en ingrijpen als
er iets fout gaat. Ouders lijken in mindere mate proactief te zijn en ze nemen
weinig initiatief in het geven van uitleg of het voordoen van dingen.
De verkeersomgeving heeft invloed op hoe ouders met hun kinderen omgaan in het
verkeer (Johansson & Drott, 2009)
•
De omgeving is een belangrijke factor voor hoe ouders met hun kinderen omgaan:
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•

•

Gevaar in de omgeving lokt preventieve reacties uit, zoals het met de auto
brengen van het kind naar school in plaats van het kind zelfstandig laten gaan.
Dit beperkt de mobiliteit, de training in veilig gedrag en de verkeerskennis van
kinderen.
•
De stedelijkheid van de woonplaats is gerelateerd aan het doel van
verkeerseducatie. Ouders in de binnenstad benadrukten voorzichtigheid,
terwijl op het platteland en in dorpen onafhankelijkheid als doel prominenter
was.
De verkeerssituatie hangt ook samen met het doel van de verkeerseducatie.
Wanneer ouders een situatie zien als gevaarlijk, nemen zij vaker voorzichtigheid als
doel aan. Als ze de situatie zien als ongevaarlijk, nemen zij vaker een
onafhankelijkheidsdoel aan

Ouders hebben vertrouwen in hun eigen kennis en inzichten (Hoekstra en Mesken, 2010)
•
Ouders hebben veel vertrouwen in hun eigen kennis van verkeersregels:
•
52% geeft aan voldoende kennis te hebben, 45% geeft aan ruim voldoende
kennis te hebben.
•
Ook hebben ouders vertrouwen in hun eigen inzichten in de vaardigheden en
ontwikkeling van hun kind om hen wegwijs te kunnen maken in het verkeer:
•
56% voldoende en 40% ruim voldoende inzicht te hebben in de vaardigheden
en de ontwikkeling van hun kinderen.
Ouders willen wel, maar weten niet altijd hoe en wat (van Betuw en Vissers, 2002; Muir
et al., 2017)
•
Ouders hebben op vaak niet door hoe belangrijk hun eigen voorbeeldgedrag is
tijdens de eerste jaren van een kinderleven (Muir et al., 2017). Dit gaat specifiek
om de vroege jaren, want daarna geeft 96% aan dat ze denken dat hun eigen
verkeersgedrag invloed heeft op dat van hun kinderen.
•
Ouders weten vaak ook niet goed wat de juiste strategieën zijn om een kind het
gewilde gedrag aan te leren. Zo zien ze niet in dat herhaling belangrijk is en dat er
een focus moet liggen op het ontwikkelen van visuele vaardigheden.
•
Uit een quickscan blijkt dat met name het “kennen” en “kunnen” van de groep
ouders van jonge kinderen (0-4 jaar) op niveau dient te worden gebracht. Vooral op
het voorlichtingsvlak moet blijvend veel gebeuren om ouders duidelijk te maken
hoe ze op verantwoorde wijze hun kinderen verkeersopvoeding kunnen geven die
aansluit bij de ontwikkelingsfase van het kind en hoe ze hun kinderen op een veilige
wijze kunnen vervoeren. De groep ouders is in het algemeen goed gemotiveerd om
verkeerseducatieve activiteiten met hun kinderen te ondernemen. Er hoeft dus
minder prioriteit te worden gegeven aan het bevorderen van de motivatie (het
“willen”) van deze doelgroep.
Kenmerken van ouders (Koppel et al., 2013, Muir et al., 2017)
• Ouders die van mening zijn dat zij de belangrijkste rol hebben in de
verkeerseducatie hebben bepaalde kenmerken: ze waren hoger opgeleid, woonden
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vaker in steden in plaats van in dorpen of op het platteland, en vertoonden een
groter bewustzijn van de verkeersveiligheidsproblemen (Muir et al., 2017).
• Ook bleek het kennen van verkeersregels met betrekking tot het vervoeren van
kinderen in de auto, samen te hangen met de volgende kenmerken van ouders
(Koppel et al., 2013):
•
Ouders die zeggen nooit te drinken wanneer ze gaan rijden, hadden vaak
meer kennis over de gepaste vervoerswijze van een kind, in vergelijking tot
ouders die zeggen minder te drinken wanneer ze moeten rijden.
•
Ouders met een kind jonger dan 7 weten vaker de leeftijdsgrens waarbij een
kind geen stoeltje meer nodig heeft, dan ouders met een kind van 7 of ouder.
•
Ouders die hun kind een tot drie keer per week naar school brengen weten
deze leeftijdsgrens beter dan ouders die hun kind dagelijks brengen.
•
Ouders die meer verdienen en hoger opgeleid zijn weten vaker de regels omtrent
het vervoeren van een jong kind, dan hoger opgeleide en minder verdienende
ouders. Inkomen voorspelde deze kennis alleen bij hoger opgeleide ouders.
Verkeersveiligheid staat niet bovenaan ‘zorgenlijstje’ van ouders (Hoekstra en Mesken,
2010)
•
Verkeersveiligheid vinden ouders belangrijk. Het geestelijk, lichamelijk en sociaal
welzijn van het kind, gezonde voeding en ook de schoolprestaties van het kind
staan echter hoger in de rangorde.

Eigenschappen en vaardigheden van kinderen in het verkeer
Gedrag van kinderen in het verkeer (Zeedyk et al., 2002)
•
In een onderzoek naar kinderen van 5-6 jaar bleek dat zij veel gevaarlijk gedrag
vertoonden.
•
60% van de kinderen stopte niet op de stoeprand voor het oversteken.
•
Slechts 41% keek voor het oversteken of er verkeer aankwam. Wanneer het
voorkwam, was het vaker in de verkeerde richting (links) dan in de juiste
richting.
• De meeste ongelukken met jonge kinderen komen doordat ze aan het spelen zijn en
daarbij de straat op rennen zonder te kijken naar het verkeer, omdat hun aandacht
daar niet op gericht is. Linden et al. (1975, in Thomson et al., 1996) toont ook dat
70% van de ongelukken met lopende kinderen komt doordat kinderen niet stoppen
op de stoeprand.
Novelty seeking: pas op met het stellen van grenzen (Hoekstra en Mesken, 2010)
•
De neiging tot 'novelty seeking' is bij jongeren sterk ontwikkeld en kennis van deze
neiging kan richting geven aan hoe om te gaan met verkeerseducatie. De auteurs
verwijzen erop dat uit onderzoek blijkt dat het belangrijk is om op te passen met
het stellen van grenzen, omdat die jongeren juist uitnodigen om die grenzen op te
zoeken. Veel voorlichting en educatie, gericht op jongeren staat in het teken van
grenzen: niet roken, geen drank of drugs. Jongeren zien in die grenzen echter geen
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barrière, maar juist een uitdaging om het gebied achter die barrière te verkennen.
Overigens wil dat niet zeggen dat ouders helemaal geen grenzen mogen stellen.
Het is vooral belangrijk stil te staan bij de manier waarop die grenzen gesteld
worden.
In de praktijk leren in plaats van in de klas (Thomson et al., 1996; Organisation for
Economic Co-operation and Development, 2004; Trifunovic, Pesic, Civevic, Antic, 2017)
•
Vanuit de leer van Piaget zien we dat er geen specifieke leeftijdgrens is waarop
moet worden begonnen met verkeerseducatie, het gaat om de ervaring die een
kind heeft (Thomson et al., 1996). Eerst werden Piagets fases geïnterpreteerd als
begrensde leeftijden, toen dachten ze dat kinderen jonger dan 7 niet de benodigde
cognitieve vaardigheden hadden om te beginnen met verkeerseducatie. De nodige
perceptieve en motorische vaardigheden voor verkeersdeelname zitten in elk kind
al vanaf een heel jonge leeftijd. Aangezien het leren een bottom-up, ontwikkelend,
proces is, is praktijkervaring van belang. Als je op de juiste, praktische manier het
kind veilig gedrag in het verkeer gaat leren en trainen, kan dat al vanaf een leeftijd
van 4. Dit draagt bij aan het ontwikkelen van de cognitieve vaardigheden.
Educatie voor kinderen (Organisation for Economic Co-operation and Development,
2004; Thomson et al., 1996)
• Educatie voor kinderen loopt via verschillende fases (Organisation for Economic Cooperation and Development, 2004). Praktische voetganger training voor jonge
kinderen, basisvaardigheden en verkeerstraining voor jonge fietsers en hogere
vaardigheden voor kinderen die van de basisschool naar de middelbare school gaan
en daarom vaak zelfstandig gaan reizen.
• De meest effectieve manier van verkeerseducatie is behavioural training, waarbij
kinderen het gedrag oefenen in een context die lijkt op of gelijk is aan echte
verkeerssituaties (Thomson et al., 1996). Hier kan je mee beginnen op een leeftijd
van 4.
•
Les geven in de klas kan pas worden gebruikt bij kinderen vanaf zeven (omdat er
veel verbale vaardigheden vereist zijn) en zijn minder effectief in het verbeteren
van verkeersinschattingen en beoordelingen (Thomson et al., 1996).
Ontwikkeling van vaardigheden nodig voor veilig uitvoeren verkeersgedrag
Nul tot vier jaar
•
Kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar maken voor het eerst kennis met het
fenomeen verkeer. Tot circa vierjarige leeftijd blijft de ‘verkeersomgeving’ – voor
zover daar al sprake van is – van het kind vaak beperkt tot de directe
woonomgeving. Binnen de directe woonomgeving is toezicht en begeleiding
gewenst of noodzakelijk. De belangrijkste reden hiervoor is dat kinderen van deze
leeftijd nog niet over de vereiste motorische, sensorische en cognitieve
vaardigheden beschikken (Dragutinovic & Twisk, 2006; Hoekstra & Twiske, 2010;
Levelt, 1996; SWOV, 2009; Thomson et al., 1996).
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•
•

Vaardigheden die nodig zijn voor veilig verkeersgedrag (zoals kijkgedrag,
gevaarherkenning en informatieverwerking) zijn nog onvoldoende ontwikkeld.
In deze fase wordt de basis gelegd voor verdere verkeerseducatie. Op deze jonge
leeftijd is begeleiding van het kind belangrijker dan het bijbrengen van
verkeerstaken (van Betuw & Vissers, 2002).

Vier tot twaalf jaar
•
Tijdens deze fase maakt het kind grote ontwikkelingen mee wat betreft
vaardigheden die nodig zijn om veilig om te kunnen gaan met verkeerssituaties
(van Betuw & Vissers, 2002; Breithaupt, 1999; SWOV, 2009; Thomson et al., 1996;
Trifunovic, Pesic, Civevic & Antic, 2017; Zeuwts, Vansteenkiste, Cardon, & Lenoir,
2016).
•
Het nemen van een goede oversteekbeslissing en het kiezen van een geschikte
opening in het verkeer ontwikkelt zich vanaf dat kinderen negen jaar zijn (Van
der Molen, 2002). Kinderen tot een jaar of negen zijn niet goed in
gevaarherkenning, met name omdat ze de benodigde vaardigheden hiervoor
nog niet beheersen. Vanaf een jaar of negen zijn kinderen in staat om kleuren
en ruimtelijke posities te onthouden, wat belangrijk is voor veilig
verkeersgedrag.
•
Tot tien jaar wordt de aandacht snel afgeleid door zaken die ze interessanter
zijn dan het verkeer. Dit is een probleem voor het veilig oversteken: ze zijn
hier minder goed toe in staat wanneer ze ondertussen met andere dingen
bezig zijn, zoals spelen, praten, en ‘dromen’ (Breithaupt, 1999).
•
Tot elf jaar zijn kinderen nog niet in staat om de aandacht bewust en gestuurd
te richten op het verkeer. Het blijkt dat kinderen het moeilijk vinden om
situaties waarbij meerdere verkeersdeelnemers zijn betrokken te overzien.
Hierdoor kunnen kinderen in dit soort complexe situaties niet adequaat
handelen.
•
Voor deze leeftijdsfase is het leerproces domeinspecifiek. Dit wil zeggen dat het
door jongeren geleerde vaak alleen in de praktijk kan worden gebracht daar waar
het ook is geoefend. Het toepassen van de geleerde vaardigheden in andere
situaties (zoals oversteken op een ander plek) gaat moeizaam en is foutgevoelig. Bij
nieuwe situaties is het dus belangrijk dat het kind door een volwassene begeleid
wordt (Hoekstra & Twisk, 2010).
•
Soortgelijke problemen doen zich voor als iets bijvoorbeeld ut een boekje of
computerspel is geleerd. Ook hier zal het jonge kind het gewenste gedrag niet
vanzelf correct in de praktijk toepassen.
•
In het algemeen beginnen kinderen in deze leeftijdscategorie met fietsen. Hierbij
gaat de aandacht in eerste instantie uit naar het fietsen als taak op zich. Pas
wanneer kinderen deze motorische vaardigheid enigszins beheerst kan er aandacht
worden gericht op cognitieve vaardigheden, zoals omgaan met verkeersregels en
kijken (Lammar, 2005a).
•
Kinderen op de fiets beginnen met het onder de knie krijgen van balanceren
en trappen. Naarmate het kind meer oefent zal het meer complexe
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•

vaardigheden beheersen. Voor de veiligheid is het belangrijk dat dit onder
supervisie van een volwassene gebeurt.
Vanaf een jaar of acht zijn kinderen in staat om vaardigheden te leren die
nodig zijn voor het omgaan met kruispunten. Denk hierbij aan vaardigheden
zoals hand uitsteken, naar links en rechts kijken, in een rechte lijn fietsen, en
fietsen over obstakels.

12 tot 16 jaar
•
De psychomotorische ontwikkeling relevant voor verkeersgedrag wordt in deze
leeftijdsfase afgerond. Zo worden kinderen vanaf een jaar of dertien in staat geacht
om de verkeerstaak ‘oversteken’ veilig en zonder problemen zelfstandig uit te
voeren (Breithaupt, 1999).
•
Jongeren zijn steeds meer in staat op abstracte wijze over zaken na te denken.
Belangrijk binnen deze leeftijdsgroep is de sociale en emotionele ontwikkeling.
Leeftijdsgenoten worden steeds belangrijker, en jongeren kunnen de druk voelen
om zich verkeersonveilig te gedragen. De verbeterde fietsbeheersing wordt vaak
negatief gecompenseerd door ‘roekeloos’ verkeersgedrag (Betuwe & Visser, 2001;
Thomson et al., 1996)
•
Het grootste probleem bij fietsende kinderen is de combinatie van fietsen als
‘aandachteisende’ taak en de verkeerstaak. Dit geldt ook voor middelbare
scholieren (tot circa veertien jaar): de hoeveelheid te verwerken informatie is voor
hen te groot om te kunnen verhapstukken (Breithaupt, 1999). Bovendien schuilt
het gevaar voor verschillende leeftijdsgroepen in iets anders.
•
Jongere fietsers blijken minder in staat te zijn om basismanoeuvres tijdens het
fietsen veilig uit te voeren en zich te conformeren aan de
verkeersvoorschriften (Lammar, 2005a). Daarentegen stellen oudere kinderen
op de fiets zich meer bloot aan ongevallen door riskant gedrag te vertonen
(Bailey & Natora, 1999).
• Verder blijken met name jongens minder goed in gevaarherkenning dan meisjes
(AVV, 2003). Jongens tot 14 jaar blijken snelheid van naderende motorvoertuigen
te onderschatten (Breithaupt, 1999).
Onveilige verkeersituaties en onveilig verkeersgedrag
Kruispunten zijn gevaarlijk
•
Kruispunten zijn gevaarlijk: 44% van de geregistreerde verkeersslachtoffers (20052007) viel op kruispunten (SWOV, 2014).
•
Twee derde op kruispunten binnen de bebouwde kom
•
Er is een lager risico bij rotondes
•
Er is een lager risico bij kruispunten zonder verkeerslichten, zonder
voorrangsregeling, zonder fietspad
•
Dit betekent niet per se dat kruispunten minder gevaarlijk worden als
verkeerslichten worden weggehaald. Het is een indicatie dat de kruispunten
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•

blijkbaar zo gevaarlijk zijn, dat verkeerslichten en andere maatregelen nodig
zijn om de situatie veiliger te maken.
Wel kunnen kruispunten zonder verkeerslichten veiliger zijn, omdat ze
dwingen tot oplettendheid. Dit is het idee van ‘shared space’ van Monderman:
verkeersveiligheid zou omhoog gaan bij verwijdering van verkeersborden,
doordat verkeersdeelnemers meer op elkaar moeten letten (in: Stalman
&Wiersma, 2001).

Oversteekproblemen bij fietsers
•
Oversteekproblematiek bij fietsers:
•
Van de 200 fietsdoden per jaar vallen er 100 binnen bebouwde kom, waarvan
twee derde bij oversteekongevallen.
•
1800 ziekenhuisopnamen van fietsers binnen bebouwde kom, waarvan 1200
bij oversteekgevallen (SWOV, 2014).
•
50 a 60 % van de oversteekgevallen gebeurt op een voorrangskruispunt (voorrang
is geregeld door middel van borden, of doorgang door middel van uitritconstructie)
•
65% van de oversteekongevallen wordt veroorzaakt doordat er onterecht
geen voorrang wordt verleend door automobilist.
•
35% wordt veroorzaakt doordat fietsers onterecht geen voorrang verlenen.
•
Fietsers hebben meer kans op ongelukken bij het passeren van de zijweg dan bij
het oversteken van de voorrangsweg.
•
Drukte/verkeerintensiteit auto’s verhoogt kans op ongevallen, met name bij
het passeren van de zijweg (70%, bij oversteken voorrangsweg 40%)
•
Kruispunten met tweerichtingsfietspaden verhogen de kans op ongelukken in
verband met éénrichtingsfietspaden, door het beperkte zicht voor fietsers
Conclusies onveilige verkeerssituaties
•
Kruispunten zijn onveiliger dan rotondes;
•
Volgorde van veiligheid: rotonde, kruispunt met voorrangsregeling, kruispunt
met verkeerslichtregeling.
•
Meer kans op ongevallen als fietsers moeten oversteken;
•
Meer kans op ongevallen als fietsers voorrang moeten krijgen;
•
Onveiliger bij toenemende verkeersintensiteit (van gemotoriseerd verkeer).
Verkeersovertredingen (overtredingen 2015 Wahv)
•
In 2015 zijn er 7.968.912 verkeersovertredingen geconstateerd. Het merendeel van
de verkeersboetes werd opgelegd wegens het overtreden van de maximum
snelheid.
Gevaarlijk rijgedrag
•
Gevaarlijk/onveilig rijden: gedrag waarmee je jezelf en anderen in gevaar kan
brengen (ongelukken kan veroorzaken) (Harris et al., 2014). Onder gevaarlijk rijden
valt onder andere agressief rijden, afgeleid rijden en angstig rijden (Harris et al.,
2014).
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•

Specifieke gedragingen die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld (Dula & Ballard, 2003;
Bone, & Mowen, 2006):
•
Sms’en, bellen, drinken of eten achter het stuur;
•
Te langzaam rijden;
•
Bumperkleven;
•
Rechts inhalen;
•
Te snel rijden etc.

Beoordeling van beschikbare literatuur
•

•
•

•

•

Door de unieke verkeerssituatie in Nederland (de fiets als vervoersmiddel is erg
gebruikelijk en kinderen beginnen hier op jonge leeftijd mee) is het niet altijd
mogelijk om de uitkomsten uit internationale studies letterlijk over te nemen. De
onderzoeken die in dit rapport genoemd worden zijn op context beoordeeld, en –
wanneer niet anders vermeld – toepasbaar op de Nederlandse doelgroep.
Verder, wat opvalt is dat er weinig literatuur is over (kleinere)
verkeersovertredingen en specifiek verkeersgedrag onder mensen, met name
fietsers. Waarschijnlijk omdat dit moeilijk te meten is.
Daarnaast zijn veel studies over verkeersgedrag gebaseerd op zelfrapportage
(respondenten benoemen hun eigen gedrag). Hiermee zijn sociaalwenselijke
antwoorden mogelijk. Dit geldt ook voor gedrag van kinderen dat door de ouders
werd beschreven: ouders hebben niet altijd een goed of objectief beeld van het
gedrag van hun kinderen.
Veel van de onderzoeken zijn in een verder verleden uitgevoerd. Ondanks dat deze
literatuur nog steeds zeer betrouwbaar en bruikbaar is, is het ook nodig om
recentere ontwikkelingen mee te nemen. Denk bijvoorbeeld aan het smartphone
gebruik en de effecten op de (cognitieve) ontwikkeling van kinderen.
We hebben het literatuuronderzoek gecombineerd met andere
onderzoeksmethoden (observatie, vragenlijsten, en interviews). Zo hebben we de
punten waar we informatie misten kunnen aanvullen, en de sterkere kanten van de
verschillende methoden benut.
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5.2

Observatieonderzoek

Hieronder beschrijven we per meetpunt de resultaten: de locatieomschrijving, de
situatiebeschrijving, typen vervoer, en natuurlijk het gedrag van de ouders/opvoeders
en kinderen onderweg.
1. Basisschool in centrum van Den Haag
Dagdeel: woensdagochtend
Tijdstip: 7:45 – 8:45
Locatieomschrijving
•
De observatie vond plaats vlakbij de ingang van een basisschool in het centrum van
Den Haag. Het meetpunt was naast een plein, bij een weg waar twee zijstraten op
uit komen. In één van deze zijstraten lag de basisschool. Aan beide kanten van de
weg lag een apart fietspad.
•
Er waren verkeerslichten voor voetgangers met zebrapad voor oversteken weg.

Foto’s van meetpunt 1: kruispunt in de buurt van school in het centrum van Den Haag
Situatieomschrijving
•
Zonnig, 18 graden.
•
Een hoge verkeersdichtheid: veel auto’s, fietsers, en voetgangers. Met name rond
half 9.
•
Een school in de buurt wordt verbouwd, waardoor kinderen met grote bussen naar
een andere locatie worden gebracht. Hiervoor verzamelen de kinderen op het
plein. Hiernaast liggen grote parkeerplekken waar de bussen staan.
•
Het is een druk kruispunt, er zijn veel verschillende soorten verkeersdeelnemers
(automobilisten, fietsers, en voetgangers) en er gebeurt veel (o.a. overstekende
fietsers en voetgangers op verschillende punten, zijstraten, uitritten, verkeerslicht
voor auto’s). Opletten is dus erg belangrijk.

33

Ouders en vervoer
•
Het is druk, veel ouders en veel kinderen. Kinderen worden met name gebracht
door moeders. Zij blijven ook langer op het plein hangen.
•
Opvallend is dat er op deze locatie een klein aantal jonge kinderen te voet zonder
begeleiding komt.
•
De meeste ouders komen met de fiets, iets minder ouders komen met de auto.
Ouders komen het minst te voet.
Verkeersgedrag
•
Ouders (en hun kinderen) vertonen over het algemeen geen ongewenst
verkeersgedrag. Voetgangers stoppen voor het rode verkeerslicht, ouders te fiets
steken hun hand uit wanneer ze afslaan, en ouders in auto’s gebruiken hun
knipperlicht en verlenen voorrang wanneer dat moet.
•
De enkele overtredingen die wel zijn gesignaleerd bij fietsers waren het niet
uitsteken van de hand bij afslaan, op de stoep fietsen, kind vervoeren zonder
kinderzitje, en iemand die tegen de richting in fietste. Van de voetgangers liep een
enkele ouder door rood.
•
Ouders lijken vooral bezig met op tijd komen en lijken niet bezig te zijn met hun
kind leren over het verkeer of verkeersregels. Er werd door ouders (zover dit
hoorbaar was) weinig gesproken tegen hun kind(eren) over het verkeer of
verkeersregels.
Mening van ouders over de situatie
Tijdens het uitdelen van de vragenlijsten bij de ingang van de school, merken we dat
ouders veel klachten hebben over de verkeerssituatie en zich zorgen maken.
•
Volgens ouders gebeuren er regelmatig ongelukken, twee keer zou een kind door
een auto zijn aangereden. Ze vinden het kruispunt onoverzichtelijk.
•
Het grootste probleem vinden ze de autobestuurders met haast: zij pakken nog
snel het verkeerslicht mee en rijden soms door rood.
•
Ook gaat het verkeerslicht van de voetgangers te snel op rood, waardoor kinderen
niet op tijd aan de overkant zijn. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties:
•
“De autobestuurders zien alleen dat het verkeerslicht op groen gaat en zien
niet dat kinderen nog oversteken, omdat ze op hun telefoon kijken.” – moeder

2. Kruispunt in centrum van Den Haag
Dagdeel: woensdagochtend
Tijdstip: 7:45 – 8:45
Locatieomschrijving
•
De observatie vindt plaats op een kruispunt vlakbij de basisschool in het centrum
van Den Haag (zie meetpunt 1). Dit is een groot en druk kruispunt. Er zijn
verkeerslichten voor auto’s, en aparte banen voor rijrichtingen.
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•
•

Voor fietsers die de brede weg willen oversteken zijn er aparte verkeerslichten om
links af te slaan (richting de basisschool). Ook zijn er zebrapaden voor voetgangers
met verkeerslichten.
In het midden van de grote weg is een tramhalte.

Foto’s van meetpunt 2: kruispunt in het centrum van Den Haag
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Situatieomschrijving
•
Het is druk: er zijn veel auto’s, veel fietsers, tramgebruikers en voetgangers. Met
name veel auto’s en fietsers. Tussen 8.10 en 8.30 is er het meeste verkeer.
•
Het is mooi weer.
Ouders en vervoer
•
Veel ouders die kinderen op de fiets brengen: zowel kinderen die op de fiets van
hun ouders vervoerd worden als kinderen die hun eigen fiets hebben.
•
Kinderen die op de fiets van hun ouders zitten worden niet altijd volgens de
regels vervoerd: ze staan achterop (1 x), zitten op de stang, of zonder stoeltje
achterop.
•
Een paar ouders brengen hun kinderen lopend naar school.
•
Zowel vaders als moeders, maar meer moeders.
Verkeersgedrag
•
Om te beginnen gedragen veel ouders zich volgens de regels: ze wachten bij een
rood verkeerslicht, kijken goed als ze oversteken, letten op hun kinderen, en
wachten bij het zebrapad.
•
Wat vooral mis gaat is het oversteken van het kruispunt: ouders rijden door rood
op de fiets, steken met de fiets het zebrapad over als het rood is. Dit doen zij ook
als er auto’s aankomen. Dit gebeurt zowel met als zonder kinderen.
•
Daarnaast steekt vrijwel niemand zijn hand uit bij het voorsorteer vak voor fietsers
op het fietspad, ook niet als er andere fietsers achter hen rijden.
•
Sommige ouders nemen een risico bij oversteken door al eerder op het fietspad,
voor het verkeerslicht, schuin over te steken naar links. Dit gebeurt vooral door
ouders zonder kinderen, maar soms ook door ouders met kinderen achterop de
fiets.
•
Sommige ouders rijden aan de andere kant van de weg tegen de richting in op het
fietspad (er is een éénrichting fietspad aan beide kanten van de weg), of rijden over
de stoep. Zowel met als zonder kinderen. Over de stoep fietsen gebeurt vaker met
kinderen, het zou kunnen dat ze dit veiliger vinden. Een verklaring voor het tegen
de richting in fietsen, kan zijn dat zij aan deze kant van de weg in een zijstraat
moeten zijn en zij niet om willen fietsen.
Oudere kinderen fietsen door rood
•
Wat opvalt, is dat er oudere kinderen zijn (groep 8 of middelbare school leerlingen)
die incorrect gedrag vertonen: zij fietsen vaak door rood. Ouders staan hier naast
te wachten bij het verkeerslicht met hun kind. Ouders zeggen niet tegen hun
kinderen dat dit eigenlijk niet mag.
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3. Basisschool in rustige buurt van Den Haag
Dagdeel: woensdagmiddag
Tijdstip: 11:45 – 12:45
Locatieomschrijving
•
Het meetpunt is vlakbij de ingang van een basisschool, in een rustige buurt van Den
Haag. Het betreft een gelijkwaardig kruispunt van drie wegen, zonder
verkeerslichten of voorrangsregeling. Er zijn geen aparte fietspaden. Voor de
ingang van de school bevindt zich een zebrapad.
•
Ongeveer honderd meter verder staat een andere basisschool.

Foto’s van meetpunt 3: kruispunt voor school in rustige buurt van Den Haag
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Situatieomschrijving
•
Het is een rustig kruispunt, met weinig verkeer. De school is uit om 12:15. Vanaf
12:10 neemt de drukte toe, met een piek om 12:30. Rond die tijd is het zeer druk
en chaotisch.
•
Het is zonnig en de temperatuur is ongeveer 25 graden.
Ouders en vervoer
•
Veel ouders komen hun kinderen met de fiets of te voet ophalen. Er zijn veel meer
moeders dan vaders, ook in vergelijking met ’s ochtends.
•
Veel ouders komen aan ruim voordat de school uit is en parkeren hun fiets dan op
de stoep, soms in het midden waardoor andere mensen er moeilijk langs kunnen.
•
Nadat de school uit is zijn er veel verkeersdeelnemers op de weg: veel ouders en
kinderen op de fiets en te voet, en ook op de weg is het druk met auto’s.
Verkeersgedrag
•
Door de grote drukte is de verkeerssituatie chaotisch en zeer onoverzichtelijk.
Ouders en kinderen letten, waarschijnlijk daarom, goed op en bewegen zich
voorzichtig en met een lage snelheid door het verkeer.
•
Toch worden er veel verkeersovertredingen gemaakt, met name door fietsers. Een
veelgemaakte verkeersovertreding is het niet verlenen van voorrang door fietsers
aan verkeer van rechts (dit zijn met name auto’s).
•
Verder zijn er veel ouders op de fiets die niet goed opletten, die op de stoep
fietsen, en die risico’s nemen bij het oversteken.
•
Mensen rijden soms bijna tegen elkaar aan: mensen kijken niet uit als ze afslaan
naar de school of wegfietsen van de school. Het gaat niet mis, maar wel bijna.
•
Ouders parkeren hun auto slecht. De parkeerplaats naast de school zorgt daardoor
voor gevaarlijke situaties.
•
Wat wel opvalt is dat vrijwel elke voetganger netjes bij het zebrapad oversteekt.

4. Kruispunt in rustige buurt van Den Haag
Dagdeel: woensdagmiddag
Tijdstip: 11:45 – 12:45
Locatieomschrijving
•
In de buurt van basisschool van meetpunt 3, rond hetzelfde tijdstip. De observatie
vindt plaats op een rustig kruispunt, zonder verkeerslichten of voorrangsregeling.
De wegen liggen vlakbij het strand en meerdere basisscholen.
•
De buurt is rustig, grote huizen, met veel groen.
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Foto’s van meetpunt 4: kruispunt in de buurt van basisscholen in een wijk in Den Haag.

Situatiebeschrijving
•
Het is mooi weer, veel ouders die nog naar het strand gaan na school.
•
Rond 12:15 is het heel druk, dan zijn er meerdere scholen uit.
Ouders en vervoer
•
Veel ouders met de fiets en met de auto.
•
Veel auto’s, ook busjes om de kinderen op te halen van het speciaal basisonderwijs.
•
Vooral veel moeders die hun kinderen op komen halen, minder vaders. Ook zien
we een aantal grootouders kinderen ophalen.
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Verkeersgedrag
•
Omdat er geen verkeerslichten zijn, lijken ouders minder oplettend.
•
Zo zien we een aantal ouders (met en zonder kinderen) die op de fiets met hun
telefoon bezig zijn of aan het bellen zijn.
•
Bij afslaan naar rechts (richting school) wordt vrijwel nooit hand uitgestoken door
fietsende ouders (zonder kinderen).
•
Op de terugweg wordt bij afslaan naar links door ouders (met kinderen) soms de
hand uitgestoken, maar meestal niet. Kinderen slaan hun hand ook niet uit.
•
Ouders letten meestal wel goed op hun kinderen bij het afslaan, en houden
hen soms vast bij de schouder met één hand op de fiets. Het wordt moeilijk
om dan ook nog je andere hand uit te steken.
•
Ouders zeggen niet tegen kinderen dat ze hun hand uit moeten steken
•
Een enkele keer wordt er onterecht geen voorrang gegeven door een ouder op de
fiets aan een auto van rechts.
•
De moeder vertelt haar zoon dat hij moet doorfietsen: “Jesse, doorfietsen”.
•
Als auto’s afslaan gebruiken ze soms geen knipperlicht.
•
Veel fout parkeergedrag door auto’s, vooral als het druk is. Auto’s parkeren op de
stoep of op de weg.
•
Bij het terugfietsen met kinderen valt op dat veel ouders met hun kinderen kletsen,
en daardoor wellicht minder met het verkeer en verkeersgedrag bezig zijn.

5. Sportclub in Den Haag (kruispunt in de buurt)
Dagdeel: woensdagmiddag
Tijdstip: 13:30 – 14:30
Locatieomschrijving
•
Een groot kruispunt met verkeerslichten met aparte fietspaden. Bij twee
verkeerslichten moeten de fietsers voorsorteren. Het kruispunt ligt in de buurt van
een sportclub (hockey en voetbal). Hier zijn woensdagmiddag trainingen.

Foto’s van meetpunt 5: kruispunt in de buurt van sportclubs in Den Haag
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Situatieomschrijving
•
Het is warm en zonnig, ongeveer 25 graden.
•
Het is een druk kruispunt, waar vooral veel auto’s rijden. Het kruispunt is groot,
wat het moeilijk maakt om te observeren wanneer een auto een kind vervoert. Op
deze locatie hebben we dan ook met name gelet op fietsers.
•
Fietsers die willen oversteken moeten op het verkeerslicht wachten. Fietsers
kunnen ook meteen rechtsaf slaan, ze hoeven dan niet op het verkeerslicht te
wachten.
Ouders en vervoer
•
Gedurende het uur waren er niet veel fietsers. De fietsers die langskwamen leken
op weg naar het strand of naar het sportveld.
•
Er waren ongeveer vier keer zoveel moeders als vaders op de fiets.
Verkeersgedrag
•
Over het algemeen houden de ouders zich aan de verkeersregels: een enkeling
stopt niet voor het rode licht of rijdt op de stoep. Een meer geziene
verkeersovertreding is het niet uitsteken van de hand bij het afslaan. Ook nemen
een aantal ouders risico bij het oversteken: ze letten niet altijd goed op bij het
voorsorteren of ze rijden door oranje.
•
Er werd door ouders veel gecommuniceerd over het verkeer tegen hun kinderen,
met name over dat hun kinderen moesten opletten, hoe kinderen zich moesten
positioneren op de weg (bij het voorsorteren) of dat ze konden beginnen met
oversteken. Er werd niet gecommuniceerd over verkeersregels.
Mening van ouders over situatie
•
Bij het afnemen van de vragenlijsten bij ouders op de sportclub gaven ouders hun
mening over de verkeerssituatie. Ze waren over het algemeen positief, hadden
weinig klachten over de omgeving. Ook hadden ze weinig haast.

6. Voorrangsweg in Den Haag
Dagdeel: woensdagmiddag
Tijdstip: 13:30 – 14:30
Locatieomschrijving
•
Een voorrangsweg in Den Haag, vlakbij de sportclub, een middelbare school, en een
basisschool. In een relatief rustige buurt met veel groen.
•
De voorrangsweg is breed en leidt naar een kruispunt met verkeerslichten. Naast
de voorrangsweg bevinden zicht (eenrichtings) fietspaden. Ook is er een zebrapad
en plek waar fietsers kunnen oversteken.
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Foto van meetpunt 6: voorrangsweg met fietspaden.
Situatieomschrijving
•
Het is redelijk rustig op de weg. Later wordt het iets drukker, als leerlingen van de
middelbare school achter de weg vrij zijn.
•
De ouders met kinderen die we op de fiets zien lijken op weg naar het strand.
•
Het is erg mooi en warm weer.
Ouders en vervoer
•
Op de voorrangsweg zien we voornamelijk auto’s rijden. Fietsers (ouders met
kinderen en oudere kinderen zelfstandig) steken de voorrangsweg over.
•
We zien met name moeders fietsen, nauwelijks vaders.
Verkeersgedrag
•
Veel ouders wachten rustig bij het oversteken van de weg tot er voldoende ruimte
is of geen auto’s meer aankomen. Dit doen ze zowel met als zonder kinderen.
•
Soms nemen ouders echter een risico bij het oversteken van de weg. Wel kijken
ouders altijd goed naar links en naar rechts.
•
We horen weinig aanwijzingen van ouders aan kinderen, voor zover dit hoorbaar is.
•
Sommige kinderen fietsen ver voor de ouders uit, op dit moment worden ze
soms teruggeroepen door de ouders: ‘Langzamer!’
•
Weinig fietsers slaan naar links of naar rechts af. Als zij dit wel doen steken ze hun
hand niet uit.
•
Een paar keer zien we een moeder met kind(eren) op de stoep fietsen. Eén keer
hoor ik een moeder tegen het kind zeggen dat dit niet erg is: ‘Dat is helemaal niet
erg, we fietsen hier maar eventjes.’ Het zou kunnen dat zij bijna thuis zijn.
•
Een enkele keer zien we een moeder met kind naast haar tegen de richting in
fietsen.
42

•
•

De auto’s wachten vaak netjes bij het zebrapad tot fietsers en voetgangers zijn
overgestoken. Een enkele keer zie ik een auto afslaan zonder knipperlicht. In de
auto zit een vader met kind.
De leerlingen van de middelbare school lijken onveilig en slordig te fietsen: over het
zebrapad, risico nemen bij het oversteken.

7. Basisschool in Koudekerk aan de Rijn
Dagdeel: donderdagochtend
Tijdstip: 7:45 – 8:45
Locatieomschrijving
•
Vlakbij de ingang van de basisschool: een kruispunt zonder verkeerslichten.
•
Een rustige buurt in een dorp, met een smalle straten rond de school.
Situatieomschrijving
•
Het is erg rustig, tot 8:15 zijn er nauwelijks mensen op de weg. Vanaf 8:15 wordt
het drukker, om 8:30 begint de school.
•
De basisschool is klein, waardoor er minder ouders en kinderen op de weg zijn.
•
Er zijn weinig auto’s of de weg.
•
Het is slecht weer: koud en regenachtig.

Foto van meetpunt 7: kruispunt voor de ingang van de basisschool in Koudekerk aan de
Rijn.
Ouders en vervoer
•
Veel ouders zijn lopend of met de auto. Er zijn duidelijk minder ouders en kinderen
op de fiets dan in Den Haag
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•
•

Er zijn relatief veel kinderen die zelfstandig naar school gaan. Ook zien we veel
kinderen in groepjes naar school gaan, met één ouder als begeleider.
Wat opvalt is dat de ouders bij het brengen en halen van hun kinderen minder
gehaast lijken dan in Den Haag. Veel mensen kennen elkaar en maken een praatje.
Een paar vaders gaan voor de bel gaat nog even voetballen op het schoolplein met
hun kinderen.

Verkeersgedrag
•
Ouders op de fiets steken geen hand uit. Soms verlenen ze geen voorrang aan
auto’s van rechts.
•
Auto’s staan stil in de straat om hun kinderen eruit te laten. Dit zorgt voor
rommelige situaties, o.a. omdat het een smalle straat is. Ook wordt er door auto’s
veel op de stoep geparkeerd, bij gebrek aan parkeermogelijkheden.
•
Sommige ouders lopen met hun kinderen niet op de stoep, maar over straat naar
school.
•
Auto’s rijden soms redelijk hard door de straat heen, dit kan gevaarlijk zijn voor de
fietsende of lopende kinderen.
•
Lopende ouders steken soms schuin over bij het kruispunt (met en zonder
kinderen).
•
Opvallend is dat de kinderen goed naar links en naar rechts kijken als ze
oversteken.
•
We horen redelijk veel waarschuwingen van ouders naar kinderen: ‘wel kijken
met oversteken’, ‘niet te veel slingeren’, e.d.

8. Kruispunt in Koudekerk aan de Rijn
Dagdeel: donderdagochtend
Tijdstip: 7:45 – 8:45
Locatieomschrijving
•
Het observatiepunt is in een dorp, in de buurt van een school (zie ook meetpunt 7).
•
Het betreft een gelijkwaardig kruispunt in een woonwijk. Drie wegen komen samen
op dit kruispunt.
•
Het kruispunt is overzichtelijk, en er is weinig verkeer. De toegestane maximale
snelheid is 30 km/uur.
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Foto van meetpunt 8: kruispunt in de buurt van een school in Koudekerk aan den Rijn
Situatieomschrijving
•
He is zeer rustig, tot 8:15 vrijwel geen verkeerdeelnemende ouders.
•
Weinig auto’s.
•
Bewolkt, motregen, 14 graden.
Ouders en vervoer
•
Het is rustig: de dichtheid van verkeer is klein. Zeker vergeleken met de locaties in
Den Haag is het zeer rustig.
•
De verdeling van ouders met de auto of iets langs dit kruispunt is ongeveer gelijk.
Een kleiner aantal ouders komt lopend langs.
•
We observeren veel meer moeders dan vaders. Op deze locatie ongeveer evenveel
moeders/vaders met de auto of op de fiets.
•
Veel mensen lijken elkaar te kennen en ze groeten elkaar op straat.
Verkeersgedrag
•
Het is een rustig kruispunt met weinig verkeer. Hierdoor hebben we niet kunnen
meten in hoeverre ouders omgaan met ander verkeer, zoals het wel of niet
voorrang verlenen.
•
Vrijwel niemand, zowel ouder als kind, steekt hun hand uit wanneer ze naar rechts
afslaan. Ouders corrigeren dit foute verkeersgedrag van hun kinderen niet.
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•

Ouders in de auto hebben we weinig verkeersovertredingen zien begaan. Enkele
ouders maakte bij het afslaan geen gebruik van hun knipperlicht, en bij een enkele
ouder zat het kind voorin op de bijrijdersstoel.

9. Basisschool in Hazerswoude-dorp
Dagdeel: donderdagmiddag
Tijdstip: 14:00 – 15:00
Locatieomschrijving
•
Het betreft een kruispunt zonder verkeerslichten of voorrangsregeling, vlakbij een
brug. Alle ouders en kinderen die van school vertrekken moeten dit kruispunt over.
•
De buurt is rustig en groen.
•
Bij de school is ook nog een kinderdagverblijf en een sportclub.

Foto van meetpunt 9: aan het eind van de weg aan de rechterkant ligt de basisschool.

Situatie
•
Om 14:30 is de school uit. Tot 14:20 zijn er vrijwel geen ouders op de weg.
•
Tussen 14:30 en 14:45 is het erg druk en chaotisch, met veel auto’s, fietsers en
lopende ouders.
•
Het is mooi weer.
Ouders, kinderen en vervoer
•
We zien vooral moeders hun kinderen ophalen, meer dan ’s ochtends. Daarnaast
zien we een aantal grootouders.
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•
•

Het lijkt er op dat er meerdere kinderen met één ouder meegaan. Veel ouders en
kinderen zijn op de fiets, maar ook veel lopend en met de auto.
Ouders vertellen ons bij het invullen van de vragenlijsten dat ze de verkeerssituatie
en het kruispunt onveilig vinden.

Verkeersgedrag
•
Veel ouders steken hun hand niet uit bij het afslaan op het kruispunt naar school.
•
Ook veel auto’s doen hun knipperlicht niet aan als ze naar de school afslaan. Ook
niet als er fietsende kinderen aankomen.
•
Als de ouders met kinderen terugfietsen is het erg druk. Ze fietsen soms slordig en
corrigeren ze hun kinderen niet. Zo laten ze de kinderen breed op de weg
fietsen/slingeren, of fietsen ze aan de verkeerde kant van de weg. Dit terwijl er ook
auto’s op de weg rijden.
•
Een enkele keer wordt geen voorrang verleend door een fietser aan een scooter
van rechts.
•
De auto’s die de weg naar de school inrijden rijden redelijk hard en ontwijken de
drempels, waardoor ze half op het fietspad rijden.
•
Oudere kinderen (groep 8 waarschijnlijk) die zelfstandig terugfietsen, fietsen
onveilig. Ze fietsen bijvoorbeeld over de weg in plaats van op het fietspad.
•
De kinderen en auto’s lijken wel goed op elkaar te letten. Auto’s rijden langzaam op
het kruispunt en wachten tot fietsers voorbij zijn.
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Foto’s van de verkeerssituatie op meetpunt 9: een kruispunt vlakbij een basisschool in
Hazerswoude-dorp.

10. Kruispunt in Hazerswoude-dorp
Dagdeel: donderdagmiddag
Tijdstip: 14:00 – 15:00
Locatieomschrijving
•
Bij een grotere weg (het lijkt de verkeersader van het dorp), waar twee zijstraten
op uitkomen, vlakbij de basisschool van meetpunt 9. De toegestane maximale
snelheid op de hoofdweg is 50 km/uur.
•
Een zijstraat gaat richting een plein met winkels, met daarachter een school.
Situatieomschrijving
•
Op de hoofdweg is de dichtheid van het verkeer gemiddeld. Er komt minder
verkeer vanuit en naar de zijstraten.
•
Ouders en kinderen op de fiets komen voornamelijk vanuit zijstraten. Ouders
en kinderen in de auto rijden voornamelijk op de hoofdweg.
•
Op dit verkeerspunt zien we voornamelijk auto’s, iets minder fietsers, en
nauwelijks voetgangers.
•
Het is bewolkt met af en toe zon, droog, 17 graden.
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Foto van meetpunt 10: kruispunt in het centrum van Den Haag
Ouders en vervoer
•
Ongeveer twee keer zoveel ouders op de fiets, als ouders in de auto.
•
We zien ongeveer vier keer zoveel vrouwelijke begeleiders (moeders/oma’s) als
mannelijke begeleiders (vaders/opa’s) van kinderen.
•
Ongeveer de helft van kinderen met basisschoolleeftijd op de fiets worden niet
door een ouder begeleid: we zien dus veel kinderen zelfstandig van school naar
huis gaan.
Verkeersgedrag
•
Ouders en kinderen op de fiets die uit de zijstraat komen letten goed op bij het
oversteken/afslaan.
•
Vrijwel alle fietsers (ouder of kind) steken zijn/haar hand niet uit bij het afslaan.
Kinderen worden hier in geen enkel geval door hun ouders op gewezen. Van de
ouders die hun hand niet uitsteken doet het kind/de kinderen dit ook niet.
•
Ongeveer een derde van de ouders in de auto vervoeren hun (jonge) kind op de
bijrijdersstoel, zelfs als de achterbank vrij is. Van deze kinderen had een enkeling
(zichtbaar vanuit het observatieoogpunt) ook geen gordel om.
•
Ongeveer de helft van de kinderen fietsen met elkaar in groepjes, zonder
begeleiding. Dit lijken voornamelijk kinderen uit de hogere (basisschool)klassen te
zijn. Jonge kinderen worden over het algemeen wel begeleid door een volwassene.
•
Veel ouders wijzen hun kinderen wel op het verkeer, met name dat ze moeten
opletten en moeten stoppen voor de weg. Voorbeelden van opmerkingen van
ouders: “Kijken Bart!”, “We gaan nu oversteken.”
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5.3

Resultaten vragenlijst onder ouders/opvoeders

Algemene gegevens steekproef
•
Totaal hebben 43 respondenten de vragenlijst ingevuld.
•
De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 42 jaar. De jongste deelnemer is 31
jaar, de oudste 55 jaar.
•
De enquête is vooral ingevuld door vrouwen (37 totaal), en in mindere mate door
mannen (6 totaal). Dit komt overeen met onze observaties: kinderen worden
meestal door moeder begeleid, terwijl vaders dit veel minder vaak doen.
•
De meerderheid van de respondenten komt uit Den Haag (81%), een kleiner
percentage uit de dorpen Hazerswoude dorp (10%) en Koudekerk aan den Rijn
(10%).
•
De meerderheid van de respondenten is hoger opgeleid (71%) en heeft de
Nederlandse nationaliteit (91%). Op één respondent na had iedereen een rijbewijs.
•
De meerderheid van de respondenten heeft twee kinderen (60%). Een kleiner
aantal heeft één (12%) of drie kinderen (26%). Alle respondenten hebben in ieder
geval één kind dat op de basisschool zit.
•
Ongeveer twee derde van de respondenten hebben kinderen die zelfstandig aan
het verkeer deelnemen.
Verkeersgedrag ouders en kinderen
•
Wanneer ouders met een meerkeuzevraag (1= nooit; 5= altijd) gevraagd worden in
hoeverre ze zich aan de verkeersregels houden geeft de meerderheid aan dit over
het algemeen goed te doen: 24% van de ouders geeft aan zich altijd aan de
verkeersregels te houden, de meeste ouders (69%) geven aan zich bijna altijd aan
de verkeersregels te houden. De overige respondenten (3 personen) geven aan dit
soms wel, soms niet te doen.
•
Verder zijn ouders gevraagd of er verkeersregels zijn waar ze zich weleens niet aan
houden, met en zonder aanwezigheid van hun kinderen. De respondenten geven
aan dat ze in het bijzijn van hun kinderen over het algemeen geen verkeersregels
overtreden (38%). Dit aantal is een stuk hoger wanneer ouders zonder hun
kinderen aan het verkeer deelnemen, 76% van de respondenten geeft dan aan
weleens een verkeersregel te overtreden.
•
De verkeersregels die ouders in het bijzijn van hun kinderen zelf zeggen te
overtreden zijn:
▪
Over de stoep fietsen, geen richting aangeven, niet oversteken bij zebra,
rotonde linksom nemen, kind niet in het juiste zitje, door rood rijden, en
het overtreden van de toegestane snelheid.
•
De meest genoemde verkeersovertredingen die respondenten zonder bijzijn
van kinderen begaan zijn door rood fietsen of door rood lopen. Overige
antwoorden die een enkele keer worden genoemd zijn het overtreden van de
toegestane snelheid met de auto, richting niet aangeven, door oranje rijden,
rechts inhalen, niet oversteken bij zebrapad, bellen tijdens het rijden,
verkeerd parkeren.
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We hebben ouders gevraagd in hoeverre ze een aantal specifieke gewenste of
ongewenste verkeershandelingen vertonen (1= vaak, 3 = nooit). In tabel 2 is te zien
dat ouders in het bijzijn van hun kinderen minder verkeersregels zeggen te
overtreden dan zonder het bijzijn van hun kinderen. Zo steken ouders in de
aanwezigheid van kinderen vaker hun hand uit bij het afslaan op de fiets, en
wachten zowel te voet als op de fiets vaker op het groene verkeerslicht.
Tabel 2. Percentages en frequenties van specifieke verkeershandelingen en
overtredingen (zelfrapportage), over een totaal aantal van 43 respondenten.
Zonder kinderen
Met kinderen
Vaak Soms Nooit
Nvt
Vaak Soms Nooit
Als
0
16% 74%
9%
0
7% (3) 86%
automobilist
(7)
(32)
(4)
(37)
met de hand
belt in het
verkeer
Als
0
40% 54%
7%
0
30%
61%
automobilist
(17)
(23)
(3)
(13)
(26)
ergens parkeert
waar het niet is
toegestaan
Als fietser met
0
52% 47%
2%
0
26%
72%
de telefoon in
(22)
(20)
(1)
(11)
(31)
de hand belt in
het verkeer
Als fietser
79%
19%
0
2%
91%
7%
0
verkeer van
(34)
(8)
(1)
(39)
(3)
rechts voorrang
geeft
Als fietser
79%
19%
0
2%
82%
12%
2%
rechtdoorgaand (34)
(8)
(1)
(35)
(5)
(1)
verkeer op
dezelfde weg
voorrang geeft?
Als fietser uw
65%
30%
2%
2%
93%
5%
0
hand uitsteekt
(28)
(13)
(1)
(1)
(40)
(2)
bij het afslaan
Als fietser stopt
voor
voetgangers bij
een zebrapad

77%
(33)

19%
(8)

2%
(1)

2%
(1)

79%
(34)

16%
(7)

2%
(1)

Nvt
7%
(3)

9%
(4)

2%
(1)

2%
(1)

2%
(1)

1%
(2)

2%
(1)
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Als fietser een
kruispunt
oversteekt
terwijl het
verkeerslicht op
rood staat
Als voetganger
een kruispunt
oversteekt
terwijl het
verkeerslicht op
rood staat
•

•
•

14%
(6)

51%
(22)

33%
(14)

2%
(1)

2%
(1)

21%
(9)

74%
(32)

2%
(1)

7%
(3)

54%
(23)

30%
(13)

Missin
g: 9%
(4)

2%
(1)

33%
(14)

56%
(24)

Missin
g: 9%
(4)

De respondenten zijn met een open vraag gevraagd wat volgens hen de meest
onveilige verkeerssituaties zijn voor hun kinderen. De antwoorden zijn
gecategoriseerd, waaruit blijkt dat volgens de respondenten de meest onveilige
verkeerssituaties met name te maken hebben met gevaarlijke
verkeersomstandigheden (21x) het wangedrag van andere bestuurders (18x). De
antwoorden van de respondenten:
•
Wangedrag van andere bestuurders:
▪
Geen voorrang krijgen/mensen nemen onterecht voorrang (5x)
▪
Te hard rijdende auto’s (4x)
▪
Onoplettende bestuurders (4x)
▪
Dubbel of verkeerd geparkeerd (4x)
▪
Auto’s bij school parkeren (1x)
•
Gevaarlijke verkeerssituaties:
▪
(Onoverzichtelijke) kruispunten (7x)
▪
Oversteken/zebrapad (5x)
▪
Vrachtwagens (dode hoek/parkeren) (2x)
▪
Veel verkeer/ drukte (2x)
▪
Smalle straten (2x)
▪
Stoplichten (algemeen of die tegelijk groen zijn) (2x)
▪
Tram(rails) (1x)
Minder vaak (6x) werden gevaarlijke verkeerssituaties genoemd die voortkomen uit
eigen (fout) gedrag, zoals wanneer ouder of kind niet oplet door haastig gedrag of
vermoeidheid.
We hebben ouders ook gevraagd naar – volgens hun – gevaarlijke situaties voor
kinderen in het algemeen. De antwoorden kwamen overeen met de vorige vraag
over gevaarlijke verkeerssituaties voor hun eigen kind. De antwoorden:
•
Wangedrag van andere bestuurders (18x):
▪
Te hard rijdende auto’s (5x)
▪
Door rood rijden (1x)
▪
Geen voorrang krijgen (2x)
▪
Bestuurders met koptelefoon (1x)
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▪
Auto’s bij school (parkeren) 1x
▪
Dubbel of verkeerd geparkeerd (2x)
▪
Onoplettende bestuurders (2x)
Gevaarlijke verkeerssituatie (22x):
▪
Drukte (3x)
▪
(Onoverzichtelijke kruispunten (10x)
▪
Vrachtwagens (2x)
▪
Smalle straten (2x)
▪
Verkeerslichten (2x)
▪
Oversteken/zebrapas
▪
Over het hoofd gezien worden (2x)
▪
Geen apart fietspad (2x)
Eigen fouten (4x):
▪
Dode hoek (1x)
▪
Kind let niet op (3x)

Wanneer de respondenten worden gevraagd het verkeersgedrag van andere
ouders te beschrijven geven ze ongeveer even vaak positief- als negatief geladen
antwoorden. Ze vinden het gedrag goed (9x), redelijk (8x), over het algemeen goed
(7x), gehaast (7x), asociaal (5x), voorzichtig (2x), en een voorbeeld van slecht
gedrag (2x).
Bijna alle ouders omschrijven hun eigen gedrag overwegend positief.
•
Genoemde antwoorden zijn: redelijk (16x), voorzichtig (11x), goed (11x), over
het algemeen goed (1x), gehaast (1x), en mopperend (1x).
Op de vraag welke eerste associaties ouders hebben bij ‘kinderen halen en brengen’
antwoorden veel ouders met ‘veiligheid (van het verkeer of voor kinderen)’ (10x),
of ‘op tijd zijn’ (8x).
•
Overige genoemde antwoorden zijn ‘wegbrengen van en naar activiteiten’
(6x), ‘fietsen’ (4x), ‘uitleggen/leren’ (3x), ‘onveiligheid of onveilige situatie’
(3x), ‘opletten’ (2x), en ‘leuk om kind weer te zien’ (1x).

Verkeerseducatie door ouders
•
De respondenten zijn gevraagd waar ze aan denken bij ‘verkeersopvoeding’. Van de
genoemde associaties (totaal= 36) hebben de meeste te maken met thuis
voorlichting geven over gevaren en regels (12x). Ook veel genoemd is het begeleid
deelnemen of samen oefenen met zijn/haar kind (9x). Verder noemen ouders
voorbeeldgedrag (7x), specifieke handelingen die hun kinderen moeten leren, zoals
kijken bij het oversteken (5x) en voorlichting op school (3x).
•
Overige antwoorden die ouders noemen zijn: goed/belangrijk,
voorbeeldgedrag, veiligheid, mensen confronteren die zich niet aan regels
houden, meer zelfvertrouwen geven, weet niet, en meer politie.
•
Bijna alle ouders geven aan dat ze denken dat kinderen het meest leren over
(veilig) verkeersgedrag van hun ouders (39x). Een kleiner aantal (11x) geeft aan dat
de school daar de belangrijkste rol in speelt.
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Overige antwoorden: vriendjes (2x), zichzelf (2x), medeweggebruikers (1x),
buurtgenoten (1x).
De meeste ouders hebben kinderen die zelfstandig aan het verkeer deelnemen
(26x).
•
Redenen die de respondenten noemen vóór een zelfstandige
verkeersdeelname zijn leeftijd (oud genoeg) (12x), het is leerzaam (3x), ouders
vinden het veilig (1x), of de afstand is klein (1x).
•
Redenen die ouders noemen om hun kind niet zelfstandig laten deelnemen
(15x) zijn leeftijd (te jong) (8x), ze achten het onveilig (3x), kinderen hebben
voldoende inzicht (2x) of moeten nog leren (1x), of de afstand is te groot (1x).
Ook is er gevraagd vanaf welke leeftijd ouders denken dat het belangrijk is dat
kinderen beginnen met leren over verkeersveiligheid.
•
De meeste ouders geven aan dat dit is vanaf wanneer het kind kan lopen (8x),
of vanaf wanneer ze vier jaar zijn (7x). Verder wordt genoemd: zo jong
mogelijk (4x), vanaf 3 jaar (5x), 5 jaar (3x), of 6 jaar (2x), vanaf dat ze kunnen
fietsen (4x), en vanaf wanneer ze op straat spelen (1x).
Ronduit de meeste ouders denken dat kinderen het meeste leren over veilig
verkeersgedrag via praktijkervaring of oefenen (33x). Andere genoemde
antwoorden: imitatie (7x), thuis (5x), school (3x), in een veilige omgeving (1x),
uitleg tijdens deelname (1x).
Een grote meerderheid van de ouders geeft aan het gevoel te hebben dat ze in
staat zijn om hun kind te kunnen leren over veilig verkeersgedrag (volledig = 34x,
tot op zekere hoogte = 6x). Maar een enkeling geeft aan zich hier niet toe in staat
te voelen (1x).
•
Meest genoemde redenen waarom ouders dit gevoel volledig hebben zijn:
▪
Ze oefenen veel (9x), ze vinden dat ze zelf veilig verkeersgedrag vertonen
(6x), en ze geven veel uitleg (4x).
▪
Een enkele keer door ouders genoemd: ‘dat hoort’, en ‘ik heb mijn
verkeersdiploma’ (elk 1x).
•
Redenen waarom ouders dit gevoel tot op een zekere hoogte hebben:
▪
Leeftijd (2x), lastige verkeerssituatie (1x), autoritaire rol (1x), geen autoervaring, geen reden (1x).
•
Een ouder geeft aan dat hij/zij zich hier niet toe in staat voelt door te weinig
tijd.
Ook is er gevraagd in hoeverre de ouders in de opvoeding bezig zijn met veilig
verkeersgedrag. Ze konden antwoorden op een schaal van 1 (zeer weinig) tot 5
(zeer veel). De meeste respondenten geven aan dat ze in de opvoeding veel bezig
zijn met veilig verkeersgedrag (veel: 36%, zeer veel: 43%). 19% geeft aan ‘niet veel,
niet weinig’ in de opvoeding aan dit onderwerp te doen, en 1 respondent geeft aan
zeer weinig te doen.
We hebben ouders gevraagd in hoeverre ze een aantal specifieke handelingen
uitvoeren die horen bij verkeersveilig opvoeden. Zie tabel 3.
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Ouders geven aan dat ze actief bezig zijn met de verkeersopvoeding: zo geven
ze aan dat ze hun kinderen veel uitleggen, corrigeren wanneer ze dat nodig
vinden, en dat ze voor doen hoe het moet.

Verder hebben we ouders gevraagd een zevental onderwerpen in volgorde van
belangrijkheid te zetten. 33,3% van de ouders gaf aan verkeersveiligheid het
belangrijkste te vinden. De meeste ouders (62%) vinden het het belangrijkst dat
hun kind lekker in zijn/haar vel zit. Verder noemt 28% de sociale veiligheid rondom
de route en schoolomgeving, 26% gezond eten, 24% het hebben van
vriendjes/vriendinnetjes, 23,8% het krijgen van voldoende lichaamsbeweging, en
23,8% de schoolprestaties.
•
De kanttekening die hierbij geplaatst moet worden is dat dit de laatste vraag
van de enquête was. De vragen over verkeersgedrag en verkeersveiligheid
kunnen ouders (onbewust of bewust) gestuurd hebben richting een hogere
score voor het onderwerp ‘verkeersveiligheid’.

55

Tabel 3. Voorbeelden van handelingen die horen bij verkeerseducatie, volgens
ouders. Percentages en frequenties over een totaal aantal van 43 respondenten.
Nooit
Soms wel,
Altijd
soms niet
Als ik zie dat mijn kind iets
2% (1)
30% (13)
67% (29)
fout doet in het verkeer zeg
ik daar iets van
Ik leg uit hoe mijn kind
2% (1)
5% (2)
33% (14)
61% (26)
moet kijken alvorens over
te steken
Ik doe voor hoe mijn kind
5% (2)
19% (8)
30% (13)
47% (20)
moet kijken alvorens over
te steken
Ik let goed op of mijn kind
7% (3)
35% (15)
63% (27)
kijkt voordat we oversteken
Als ik ze dat mijn kind niet
2% (1)
35%
63%
goed kijkt bij het
oversteken zeg ik daar wat
van
Ik leg uit dat mijn kind
2% (1)
7% (3)
37% (16)
54% (23)
zijn/haar hand uit moet
steken bij het afslaan
Ik doe voor hoe mijn kind
2% (1)
9% (4)
40% (17)
49% (21)
zijn/haar hand moet
uitsteken bij het afslaan
Ik let goed op of mijn kind
2% (1)
5% (2)
42% (18)
51% (22)
zijn/haar hand uitsteekt bij
het afslaan
Als ik zie dat mijn kind
2% (1)
7% (3)
33% (14)
58% (25)
zijn/haar hand niet
uitsteekt zeg ik daar wat
van
Ik leg uit hoe mijn kind zich
2% (1)
30% (13)
65% (28)
bij verkeerslichten moet
gedragen
Ik doe voor hoe mijn kind
2% (1)
2% (1)
35% (15)
61% (26)
zich bij verkeerslichten
moet gedragen
Ik let goed op of mijn kind
23% (10)
77% (33)
zich bij verkeerslichten naar
behoren gedraagt
Als ik zie dat mijn kind zich
16% (7)
81% (34)
bij verkeerslichten niet naar
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behoren gedraagt, zeg ik
daar wat van (missing: n=1)

Verschillen stad en dorp
•
Er zijn nauwelijks verschillen gevonden in de antwoorden van de ouders uit de stad
en de dorpen:
•
In het algemeen houden de respondenten uit de dorpen en uit de stad zich
evenveel aan verkeersregels. Dit geldt voor verkeersdeelname met én zonder
hun kinderen.
•
Wel werden er kleine verschillen gevonden voor specifieke
verkeershandelingen:
▪
Vergeleken met ouders uit de dorpen parkeren ouders in de stad in
bijzijn van hun kinderen vaker met hun auto waar het niet is toegestaan.
Zonder kinderen steken ouders in de stad vaker over wanneer het
verkeerslicht op rood staat, zowel te voet als op de fiets.
•
Verder doen de respondenten uit dorp/stad evenveel aan veilig
verkeersgedrag in de opvoeding en is er geen verschil in hoeverre ze zich in
staat voelen om hun kind te leren hoe ze zich veilig in het verkeer kunnen
gedragen.
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5.4

Gesprekken met de sociale omgeving

1. Interview Tonny Poelman
Wijkagent Woerden Molenvliet/Barwoutswaarden
Verkeersgedrag ouders
•
Het belangrijkste punt waar scholen over klagen is het parkeergedrag van ouders
rondom de school. Er wordt vaak op zebra’s en stoepen geparkeerd, volgens de
respondent gebeurt dit vaak vanwege haast. Dit is vooral het geval in de ochtend.
In de middag is het ook een probleem, maar is het vaak minder doordat er dan
kinderen naar de BSO gaan of overblijven.
•
Snelheid wordt ook gezien als een probleem door ouders en scholen. Een vaak
gehoorde klacht is dat ouders of buurtbewoners te hard langs de school rijden.
Echter blijkt dit niet uit objectieve metingen. De respondent verwijst hier naar
subjectieve onveiligheid. Ouders hebben het gevoel dat er niet constant op hun
kind wordt gelet en scholen voelen een verantwoordelijkheid voor alle aanwezige
kinderen. Hierdoor willen ze de omgeving graag zo veilig mogelijk maken.
•
Ouders maken allerlei soorten overtredingen. Van de wat kleinere overtredingen,
zoals je hand niet uitsteken, tot grotere overtredingen, zoals door rood rijden, te
snel rijden, bellen achter het stuur of niet stoppen voor een oversteekplaats.
•
Bij overtredingen praten ouders het vaak goed naar de politie en naar de kinderen.
Voorbeelden van excuses:
•
“Ik parkeer hier, want jij moet op tijd op school zijn.”
•
“Ik doe mijn gordel niet om, want het is maar een klein stukje.”
•
Ouders zijn vaak gehaast, maar de wijkagent ziet zelden tot nooit agressie. Volgens
hem weet iedereen dat rondom scholen het ‘geven en nemen’ is en houdt men
rekening met elkaar.
•
Het zijn vaak dezelfde ouders die het slechte verkeersgedrag vertonen. “De juffen
en meesters kunnen deze mensen er zo uitpikken.”
Onveilige situaties voor kinderen
•
Hij krijgt veel klachten over de schoolomgeving, maar uiteindelijk zijn daar niet per
sé meer ongelukken en blijkt het objectief gezien een veilige omgeving te zijn.
•
Hoe drukker de weg, hoe groter de gevaren, door de toenemende snelheid.
•
Ook voetgangersoversteekplaatsen en zebra’s zijn gevaarlijke plekken voor
kinderen.
Omgang met kinderen tijdens vervoer
•
Ouders geven volgens de respondent veel aanwijzingen. Als ouders nalaten om
opvoedingsgedragingen te vertonen met betrekking tot verkeersgedrag, komt dit
vaak doordat ze haast hebben.
•
Een andere reden om na te laten opvoedingsgedragingen te vertonen, heeft te
maken met de bekendheid van de situatie. Is het een bekende situatie, dan zijn
mensen minder geneigd aanwijzingen te geven.
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Effect op kinderen
•
Volgens de wijkagent moeten kinderen veilig verkeersgedrag, zoals je hand
uitsteken, vaak genoeg en regelmatig genoeg uitvoeren. Er moeten geen
uitzonderingen zijn. Zo wordt het automatisch en denken kinderen er niet over na.
Ouders verstoren dit proces door zo nu en dan bepaalde gedragingen wel uit te
voeren en andere momenten niet.
•
Ouders hebben een voorbeeldfunctie, ze leggen het fundament voor later.
Voorbeeld: “Als je wilt dat kinderen zelfstandig worden, wil je niet dat ze bij
spoorwegovergangen al gaan rijden als de bomen ophoog gaan, maar ouders zelf
springen al op de fiets terwijl de lichten nog knipperen.”
•
Door het slechte voorbeeld te geven, gaan de kinderen zich ook slecht
gedragen. Dit observeert hij in zijn omgeving: kinderen waarvan de ouders
bekend waren bij de politie, vertonen nu hetzelfde ongewenste gedrag.
•
Het feit dat ouders vaak bepaalde excuses hebben voor het feit dat ze een
overtreding begaat, geeft ook een verkeerd signaal af. Hierdoor denken kinderen
dat er momenten zijn waarop je de regels wel moet volgen, en momenten waarom
je de regels niet moet volgen.
Interventies en reacties
•
Er wordt door de scholen veel gevraagd om meer politietoezicht bij de scholen. Hij
denkt echter dat dit niet helpt. De reactie van ouders op politietoezicht op scholen
is negatief. De kans is groot dat ze boos worden dat de politie zich bezighoudt met
parkeerbonnen uitdelen, terwijl er in hun ogen belangrijkere overtredingen worden
gemaakt.
•
Hij denkt dat een structurele aanpak een goed idee is. Dit begint bij de scholen, de
ouders moeten worden aangepakt en de kinderen moeten er ook bij worden
betrokken.
2. Interview Loek Weegenaar
Directie Traffic Skills
Verkeersgedrag ouders
•
Merendeel van de ouders is begaan en proberen het goede voorbeeld te geven.
Echter is er ook een kleinere groep die geen interesse heeft en het verkeerde
voorbeeld geeft.
•
Hij ziet zowel kleinere als grotere overtredingen terug bij ouders. Dingen als door
rood rijden, op de stoep fietsen en een straat van de verkeerde kant inrijden.
•
Rondom de scholen is het grootste probleem het halen en brengen, waarbij
iedereen schots en scheef parkeert. Echter zorgt dit volgens hem voor subjectieve
onveiligheid en niet zo zeer objectieve onveiligheid.
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Uit eigen ervaring (en niet vanuit zijn werkervaring), vertelt hij dat bij de
basisschool bij hem in de buurt mensen voornamelijk met de eigen veiligheid en de
veiligheid van hun eigen kinderen bezig zijn, en niet zozeer met de veiligheid in het
algemeen.
Hij stelt dat het slechte gedrag niet per se door de situatie komt, dat het een
bepaalde doelgroep is die dit slechte gedrag vertoont.
Tijdsdruk heeft volgens hem wel invloed en veel ouders zijn gehaast. Echter blijft hij
erbij dat het voornamelijk de persoon is en niet de situatie die het gedrag uitlokt.
Woordwisselingen komen ook weleens voor, waarbij een ouder die onveilig
verkeersgedrag vertoont daarop wordt aangesproken en dan boos reageert. Dit
gedrag komt voor bij mensen in de “reaguurders”2 categorie.

Verkeersgedrag kinderen
•
Gevaarlijk gedrag bij kinderen komt vaak voort uit het gebruik van mobiele
telefoons en het afgeleid zijn door elkaar.
•
Kinderen zijn verder vaak naïef en vertrouwend op een goede afloop. Ze nemen
meer risico’s doordat ze het gevaar niet zien. Dit is vooral als kinderen jonger zijn.
Ook hebben ze weinig besef van gevaar doordat ze zelf nog niet autorijden. Als ze
zelf gaan rijden, beseffen ze hoe gevaarlijk bepaalde gedragingen zijn. Ook voelen
ze dan meer verantwoordelijkheid, zowel over zichzelf als over anderen.
•
Vanaf de middelbare school gaan kinderen zich ook stoerder gedragen. De invloed
van ouders wordt hierdoor ook minder. Belangrijk dat ouders dus op vroege leeftijd
het goede voorbeeld geven (bijvoorbeeld niet op de stoep fietsen met je kind
achterop).
Omgang met kinderen tijdens vervoer
•
Ouders kunnen een behoorlijke mate van invloed uitoefenen, naast de
onderwijzers.
•
Opvoedingsgedrag hoor/zie je wel, maar alleen wanneer er iets fout dreigt te gaan
en vooral in de vorm van waarschuwende opmerkingen (“kijk uit”/”naar rechts”).
Weinig beredeneerde opvoeding, specifieke uitleg.
•
Ouders nemen behoorlijk wat risico met kinderen in het vervoer.
•
Sommige ouders begrijpen hun verantwoordelijkheid, anderen niet. Deze mensen
zien niet in dat ze het slechte voorbeeld geven.
Interventies en reacties
•
Ouderbetrokkenheid wordt niet groter door middel van brieven aan de ouders,
verstuurd door basisscholen.

2

Reaguurders (een neologisme) zijn personen die op het internet hun mening uiten, vaak
ongenuanceerd. De geïnterviewde doelt hier waarschijnlijk op mensen die in het algemeen
ongenuanceerd reageren.
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Belangrijk is uitleg aan de ouders, op dezelfde manier als aan de kinderen. Lessen
over het verkeer, die er thuis voor zorgen dat ouders en kinderen hierover in
gesprek gaan. Dit verhoogt de kans op beredeneerde verkeersopvoeding.
Zij bieden veel scholen aan om langs te komen, maar die gaan hier niet altijd op in.
Scholen vinden het een belangrijk onderwerp, maar ze willen er geen geld aan uit
geven en geen moeite insteken. Daarom biedt traffic skills de interventies in
hapklare blokken: er hoeft niks meer aan gedaan te worden. Desondanks hebben
ze nog te weinig kunnen doen aan het verhogen van ouderbetrokkenheid.
Weinig ouders zijn op zoek naar informatie op de site. De ouders die naar de
voorlichtingen komen zijn echter enthousiast en positief.

Interview: ouder, lid van het Verkeersteam van een basisschool in Den Haag
Verkeersgedrag ouders
•
Ouders vertonen over het algemeen goed verkeersgedrag, ze zijn voorzichtig en
oplettend. Dingen die goed gaan, zijn bijvoorbeeld het stoppen voor zebrapaden en
het achter kinderen blijven fietsen.
•
Parkeren en kinderen afzetten zijn de grootste oorzaken van problemen.
•
Wanneer de factor ‘tijd’ mee gaat spelen, gebeuren er dingen die niet handig of
onveilig zijn. Mensen zijn gehaast en maken ‘even snel’ een overtreding, zoals het
kind eruit laten op een zebrapad, de deur dan vervolgens opendoen zonder te
kijken voor fietsers, of op de stoep gaan staan. Parkeren is een groot probleem.
Mensen kunnen de auto niet kwijt en stoppen dan maar even snel ergens, wat het
gevaarlijk maakt voor voetgangers of fietsers.
•
Voornamelijk een focus op auto’s, maar fietsers en voetgangers maken ook
overtredingen. Fietsers gaan vaak op de stoep fietsen en voetgangers nemen niet
altijd de zebra.
•
In de ochtend is het chaotischer, dat heeft volgens haar met tijd en stress te
maken.
•
De houding van ouders verandert ook afhankelijk van de tijd. Mensen die ruim
op tijd zijn, zijn gezellig en ontspannen. In de laatste paar minuten voor de
schoolbel zijn mensen gehaast en geïrriteerd.
•
Er is nooit escalatie, meestal geen woordenwisselingen. Heel soms, wanneer
je iemand aanspreekt op een overtreding, dan krijg je een snauw terug (“ik
heb haast” of “bemoei je met jezelf”). Dat houdt wel tegen om er wat van te
zeggen.
•
Het zijn meestal dezelfde mensen die onveilig verkeersgedrag vertonen.
Omgang met kinderen tijdens vervoer
•
Er worden veel instructies gegeven tijdens het fietsen met ouders, vooral wanneer
ze ontspannen zijn en de tijd nemen.
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•
•

Onder tijdsdruk geven ouders veel minder aanwijzingen. Ochtendstress door te laat
opstaan zorgt dat ouders gestrest de deur uitgaan en geen tijd hebben voor
verkeerslessen.
Kinderen krijgen onbeleefd en onveilig gedrag mee van ouders.

Interventies en reacties
•
De school is zelf bezig met het aanpakken van onveilig verkeersgedrag, door middel
van een actieweek en een film die gaat worden vertoond op ouderavonden.
Hierdoor komt het onder de aandacht. Het gaat hier niet over ouders en
opvoeding, dat werkt averechts. Het gaat om het vertonen van gevaarlijke situaties
rondom de school. Ze hopen op een klik wat zorgt voor verandering in gedrag en
daardoor ook verandering in het opvoedingsgedrag.
•
Vaak hebben mensen geen idee dat ze iets verkeerd doen. Mensen willen
bijvoorbeeld allemaal dichtbij staan, dat zorgt voor een kluitje van mensen en
daardoor voor gevaarlijke situaties. Verderop staan is dan de oplossing. Dit
soort dingen worden uitgelegd tijdens de actieweek.
•
Er is altijd een groep mensen die zich er niks van aantrekt, dit zijn ook de mensen
die vaak onveilig gedrag vertonen.
•
Herhaling is erg belangrijk. Elk jaar moet je weer ermee bezig zijn, want mensen
vervallen weer in de oude, slechte gewoontes. Het gedrag blijft nie hangen.
•
Ze proberen kinderen erbij te betrekken. Door vanuit de school uitleg te geven over
de problemen en oplossingen, hopen ze dat de kinderen de ouders aansturen om
zich beter te gedragen. Het is een proces wat meer met zijn allen moet worden
gedaan. De buurt moet ook betrokken worden. Dit proberen ze via informatie in
het wijkkrantje.
•
Ze hebben geprobeerd de wijkagent te betrekken, maar dat wilt niet lukken.
Het staat niet zo hoog op het lijstje bij hen.
•
De reacties zijn vooral positief, goed dat het gedaan wordt. De veiligheid van
kinderen staat voorop. Mensen die fout gedrag vertonen, hoor je eigenlijk niet.
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Bijlage: enquête ouders
Algemeen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wat is uw woonplaats?
Wat is uw leeftijd?
Wat is uw geslacht?
Wat is uw hoogst genoten opleiding?
Wat is uw nationaliteit?
Heeft u een rijbewijs?
Hoeveel kinderen heeft u?
Wat is de leeftijd en geslacht van uw kinderen
Staat de school van uw kinderen in een stad of dorp?
Welk vervoersmiddel gebruikt u meestal wanneer u met uw kinderen aan het
verkeer deelneemt? (bijv. auto, fiets, lopend, etc.)

Verkeersgedrag
11. Waar denkt u aan bij ‘kinderen halen en brengen’?
12. Waar denkt u aan bij ‘veilig gedrag in het verkeer’?
13. In hoeverre houdt u zich in het algemeen aan de verkeersregels?
a. 1= nooit; 5= altijd
14. Wanneer u in uw eentje deelneemt aan het verkeer, zijn er verkeersregels waar
u zich (weleens) niet aan houdt? Welke zijn dat?
15. Wanneer u met uw kinderen deelneemt aan het verkeer, zijn er dan
verkeersregels waar u zich (wel eens) niet aan houdt?
16. Wanneer u met (uw) kinderen deelneemt aan het verkeer, hoe vaak gebeurt het
dat u …. (omcirkel wat op u van toepassing is: nooit-soms-vaak-niet van
toepassing):
a. Als automobilist met de telefoon in de hand belt in het verkeer?
i. nooit
b. Als automobilist ergens parkeert waar het niet is toegestaan?
c. Als fietser met de telefoon in de hand belt in het verkeer?
d. Als fietser verkeer van rechts voorrang geeft?
e. Als fietser rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg voorrang geeft?
f. Als fietser uw hand uitsteekt als u links- of rechtsaf wilt slaan?
g. Als fietser stopt voor voetgangers bij een oversteekplaats/zebrapad?
h. Als fietser een kruispunt oversteekt terwijl u weet dat het verkeerslicht
op rood staat?
i. Als voetganger een kruispunt oversteekt terwijl u weet dat het
verkeerslicht op rood staat?

66

17. Wanneer u zonder kinderen deelneemt aan het verkeer, hoe vaak gebeurt het
dat u…: (nooit, soms, vaak)
a. Als automobilist met de telefoon in de hand belt in het verkeer?
(omgepoold)
b. Als automobilist ergens parkeert waar het niet is toegestaan?
(omgepoold)
c. Als fietser met de telefoon in de hand belt in het verkeer? (omgepoold)
d. Als fietser verkeer van rechts voorrang geeft?
e. Als fietser rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg voorrang geeft?
f. Als fietser uw hand uitsteekt als u links of rechtsaf wilt slaan?
g. Als fietser stopt voor voetgangers bij een oversteekplaats/zebrapad?
h. Als fietser een kruispunt oversteekt terwijl u weet dat het verkeerslicht
op rood staat? (omgepoold)
i. Als voetganger een kruispunt oversteekt terwijl u weet dat het
verkeerslicht op rood staat?
18. Nemen uw kinderen zelfstandig deel aan het verkeer? Waarom wel/niet?
19. Wat zijn volgens u de meest verkeersonveilige situaties:
a. Voor uzelf?
b. Voor kinderen?
20. Hoe zou u het verkeersgedrag van andere ouders (bijv. rondom school)
omschrijven?
21. Hoe zou u uw eigen verkeersgedrag omschrijven?
22. Waar denkt u aan bij ‘verkeersopvoeding’?
23. Van wie leren kinderen het meest over (veilig) verkeersgedrag?
24. Op welke manier denkt u dat kinderen het meeste leren over veilig gedrag in het
verkeer?
25. Heef tu het gevoel dat u uw kind kunt leren hoe hij of zij zich veilig in het verkeer
gedraagt? Waarom wel/niet?
26. In hoeverre houdt u zich bezig met ‘veilig verkeersgedrag’ in de opvoeding van
uw kinderen? (1= zeer weinig; 5= zeer veel)
27. Vanaf welke leeftijd is het volgens u belangrijk dat kinderen beginnen met leren
over veilig verkeersgedrag?
28. Streep in de onderstaande stellingen door wat niet van toepassing is. Geef
verder aan in hoeverre de stellingen op u van toepassing zijn. Hierbij kunt u ook
denken aan de periode dat uw kinderen jonger waren. (1= nooit; 5= altijd).
Algemeen
a. Als ik zie dat mijn kind iets fout doet in het verkeer, zeg ik daar wat van;
b. Ik leg uit hoe mijn kind moet kijken alvorens over te steken;
c. Ik doe voor hoe mijn kind moet kijken alvorens over te steken;
d. Ik let goed op of mijn kind goed kijkt voordat we oversteken
e. Als ik zie dat mijn kind niet goed kijkt bij het oversteken, zeg ik daar wat
van.
f. Ik leg uit dat mijn kind zijn/haar hand uit moet steken bij het rechts- of
links afslaan;
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g. Ik doe voor hoe mijn kind zijn/haar hand uit moet steken bij het rechtsof links afslaan;
h. Ik let goed op of mijn kind zijn/haar hand uitsteekt bij het rechts- of links
afslaan;
i. Als ik zie dat mijn kind zijn/haar hand niet uitsteekt, zeg ik daar wat van;
j. Ik leg uit hoe mijn kind zich bij verkeerslichten moet gedragen;
k. Ik doe voor hoe mijn kind zich bij verkeerslichten moet gedragen;
l. Ik let goed op of mijn kind zich bij verkeerslichten naar behoren
gedraagt;
m. Als ik zie dat mijn kind zich bij verkeerslichten niet naar behoren
gedraagt, zeg ik daar wat van.
29. Kunt u de volgende onderwerpen in volgorde van belangrijkheid zetten door elk
onderwerp een cijfer van 1 t/m 6 te geven? Geef elk cijfer eenmalig. (1 = het
belangrijkst, 7 = het minst belangrijk)
a. Dat mijn kind lekker in zijn/haar vel zit
b. Dat mijn kind vriendjes/vriendinnetjes heeft
c. Dat mijn kind voldoende lichaamsbeweging krijgt
d. Dat mijn kind gezond eet
e. De schoolprestaties van mijn kind
f. De verkeersveiligheid van de route van thuis naar school en
schoolomgeving
g. De sociale veiligheid van de route en schoolomgeving
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2

Samenvatting
Doel Fase 2
In deze tussenrapportage wordt Fase 2 van het onderzoek besproken. Het doel van deze
fase is om meer inzicht te krijgen in het doelgedrag (‘verkeersveilig opvoeden’) en hoe
dit gedrag beïnvloed kan worden.
Wat verklaart het gedrag van ouders?
We hebben een gedragsanalyse uitgevoerd op basis van drie deelonderzoeken:
kwalitatieve interviews met ouders, gesprekken met deskundigen, en
literatuuronderzoek. De belangrijkste uitkomsten:
•
Verkeersgedrag is voor het grootste deel automatisch gedrag. Verkeersopvoeding
is deels bewust en deels onbewust. Ouders overschatten hun vaardigheden in het
verkeer en opvoeding (optimism bias).
•
Ouders hebben onvoldoende kennis van verkeersopvoeding, het belang van
voorbeeldgedrag, en ontwikkeling van het kind. Ouders zijn zich niet bewust van
hun tekortkomingen. Weerstand ligt op de loer bij het aanspreken van ouders op
hun gedrag.
•
Alle ouders vinden (verkeers)veiligheid van hun kinderen belangrijk. Sommige
ouders vinden m.n. zelfstandigheid in de opvoeding belangrijk, terwijl anderen zich
meer laten leiden door angst. Als ouders haast hebben, vertonen zij vaak minder
goed voorbeeld- en opvoedingsgedrag.
•
Ouders met lage sociaal-economische status hebben relatief vaak te maken met
multiproblematiek, waardoor er geen ruimte is voor verkeersopvoeding. Laaggeletterden en niet-Nederlandstaligen zijn moeilijk te bereiken met informatie over
verkeersopvoeding.
Consequenties voor interventierichtingen
•
Het gedrag is met name automatisch gedrag. Een eerste stap is het doorbreken van
dit automatisme. Hierbij inspelen op o.a. de waarde die vrijwel alle ouders
belangrijk vinden: veiligheid van kinderen.
•
Als bewustwording is bereikt, kunnen belangrijke onderwerpen worden aangepakt:
het kennisgebrek en de onrealistische risicoperceptie. De interventies werken we
verder uit in Fase 3.
Verschillende doelgroepen (persona’s)
•
Een persona vertegenwoordigt een deel van de doelgroep. Op basis van ons
onderzoek onderscheiden we vier persona’s: (1) de ouder met een kind van 0-4
jaar, (2) de ouder met een kind van 5-11 jaar, (3) de ouder met een kind van 12-18
jaar (4) de ouder met meervoudige problematiek. Binnen deze groepen focussen
we op de ouders die nog niet het gewenste gedrag vertonen.
•
Belangrijk is om rekening te houden met speciale doelgroepen, zoals
laaggeletterden en niet-Nederlandstaligen, en ouders die minder gebruik maken
van de fiets (m.n. ouders met een niet-westerse etnische achtergrond).
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1

Inleiding
1.1

Aanleiding onderzoek

•

Het is wenselijk dat ouders/opvoeders hun kinderen leren zich veilig in het verkeer
te gedragen en daarbij zelf het goede voorbeeld geven. Ouders lijken zich daar nu
echter minder verantwoordelijk voor te voelen. Daarom is er behoefte aan advies
over interventies die ervoor zorgen dat ouders/opvoeders zich ervan bewust
worden dat het hun eigen verantwoordelijkheid is om hun kinderen te leren hoe ze
veilig en zelfstandig aan het verkeer deelnemen, en dat zij hun kinderen daarbij het
goede voorbeeld geven.

•

Hiervoor voeren we een onderzoek uit. De centrale onderzoeksvraag luidt:
Hoe, wanneer en in welke fase van het opgroeien van kinderen, en op welke manier
kunnen we verschillende typen ouders/opvoeders het beste beïnvloeden zodat zij
hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor de verkeersveiligheid van zichzelf en
van hun kinderen, en de veiligheid van de school/vrijetijds-omgeving van hun
kinderen en hen het goede voorbeeld geven?

•

We voeren het onderzoek uit in drie fases. In deze tweede tussenrapportage wordt
Fase 2 besproken. Fase 3 is gericht op het ontwerpen van interventies.

Het gewenste gedrag
In het kader van verkeersopvoeding zijn twee typen gedragingen van ouders relevant:
•
1. Voorbeeldgedrag: het gedrag dat ouders of opvoeders vertonen in het verkeer.
•
2. Informele verkeerseducatie: opvoeding van kinderen door ouders of opvoeders.
Op het gebied van verkeer, maar ook op aangrenzende domeinen, waarbij we na
gaan waar overlap is of waar mogelijkheden liggen voor het creëren van overlap.
Uitkomsten Fase 1 in het kort
•
Er is een discrepantie tussen de attitudes van ouders en hun gedrag: ze hebben
een te positief beeld van hun eigen gedrag in het verkeer en in de
verkeerseducatie. Er zijn verschillen tussen wat ouders zeggen dat ze doen en
wat ze in werkelijkheid doen.
•
De gedragsintentie van ouders lijkt aanwezig. Ouders vinden het belangrijk dat
hun kinderen leren over veilig verkeersgedrag, en vinden dat zijzelf hier de
belangrijkste rol in spelen. Maar verkeerseducatie blijkt minder gewicht te
krijgen dan andere aspecten van de opvoeding.
•
Kennis lijkt niet voldoende aanwezig: de mening van ouders strookt niet met
objectieve cijfers. Ouders geven aan de verkeersregels te kennen, en achten
zichzelf in staat om verkeerseducatie te geven. Maar dit komt niet altijd
overeen met de werkelijkheid.
•
Jongere kinderen overtreden verkeersregels eerder onbewust door een gebrek
aan vaardigheden, terwijl oudere kinderen dit eerder ‘bewust’ doen: ze nemen
risico’s en zoeken grenzen op.
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1.2

Doel onderzoek Fase 2

•

De tweede fase van dit onderzoek heeft als doel om meer inzicht te krijgen in het
doelgedrag (‘verkeersveilig opvoeden’) en hoe dit gedrag beïnvloed kan worden.

•

We beginnen met een gedragsanalyse: welke factoren verklaren het gedrag?
Wanneer we weten welke factoren het gedrag verklaren, kunnen we bepalen wat
er nodig is om gedrag succesvol te veranderen.

•

Op basis van de gedragsanalyse en uitkomsten uit Fase 1 formuleren we
interventierichtingen, deze werken we verder uit in Fase 3. Ook onderscheiden we
persona’s op basis van de gedragsanalyse, en geven we per persona aan welke
interventierichtingen effectief zijn.

1.3

Opbouw van het rapport

De opbouw van dit rapport is als volgt:
•
We beginnen met de belangrijkste uitkomsten. In hoofdstuk 2 bespreken we de
factoren die het gedrag ten aanzien van verkeersopvoeding bepalen
(gedragsanalyse).
•
In hoofdstuk 3 bespreken we de consequenties van deze uitkomsten voor de
interventies.
•
In hoofdstuk 4 onderscheiden we verschillende persona’s op basis van ons
onderzoek.
•
In hoofdstuk 5 lichten we de onderzoeksmethoden toe.
•
Hoofdstuk 6 geeft een verslag van de resultaten van de deelonderzoeken.
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2

Wat verklaart het gedrag van ouders ten aanzien van
verkeersopvoeding?
2.1
•
•

•

•

2.2

Gedragsanalyse aan de hand van het Behaviour Change Wheel
Om inzicht te krijgen in de drijfveren van voorbeeldgedrag en verkeersopvoeding
van ouders hebben we met behulp van het Behaviour Change Wheel (BCW: Michie,
2014) een gedragsanalyse uitgevoerd.
Het Behaviour Change Wheel is een degelijk gefundeerde sociaalwetenschappelijke
methode voor interventie-ontwikkeling. Deze methode onderscheidt drie
voorwaarden die in onderlinge interactie bepalen of en hoe gedrag wordt
uitgevoerd. Deze determinanten zijn:
•
Capability: de fysieke en psychologische vaardigheden die nodig zijn om het
gedrag uit te voeren. Met andere woorden: je moet in staat zijn om te
begrijpen wat de bedoeling is en ook in staat zijn het gedrag uit te voeren.
•
Motivation: de bewuste en onbewuste drijfveren van het gedrag. Met andere
woorden: je moet het gedrag ook willen uitvoeren.
•
Opportunity: de fysieke en sociale omgevingsfactoren of omstandigheden die
van invloed zijn op het gedrag. Met andere woorden: de omgeving moet niet
verhinderen dat je het gedrag uitvoert.
De drie determinanten uit het model – capability, motivation, opportunity –
worden bepaald door verschillende factoren, zoals vaardigheden, omstandigheden
en waarden. Deze hebben we met literatuuronderzoek, interviews met ouders, en
interviews met deskundigen in kaart gebracht.
Hieronder geven we eerst een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten uit de
gedragsanalyse. Vervolgens worden alle factoren afzonderlijk besproken.

Samenvatting gedragsanalyse

•

Verkeersgedrag is voor het grootste deel automatisch gedrag: ouders zijn zich op
het moment van verkeersdeelname vaak niet bewust van hun eigen gedrag.
•
In het algemeen vinden ouders dat ze zelf uitstekende verkeersdeelnemers
zijn. Ze vinden dat ze verkeerssituaties goed kunnen inschatten en
overschatten de mate waarin ze zich aan verkeersregels houden.
•
Veel ouders kunnen fietsen en hebben een fiets. Onder ouders met een nietwesterse achtergrond is het fietsgebruik lager dan onder autochtone ouders.

•

Verkeersopvoeding is deels bewust en deels onbewust. Dit gedrag is deels een
gewoonte, waardoor ouders er niet bewust mee bezig zijn. Maar ouders kunnen op
sommige momenten ook bewust bezig zijn met de verkeersopvoeding.
Bijvoorbeeld door bepaalde triggers in de omgeving.
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•

De meeste ouders vinden verkeersveiligheid belangrijk en hebben het beste voor
met zijn of haar kind. Ouders vinden dat ze zelf het beste weten wat hun kind nodig
heeft en hoe de opvoeding eruit moet ziet. Weerstand ligt dan ook op de loer bij
het aanspreken of informeren van ouders op hun gedrag.
•
In het algemeen zijn ouders zich niet bewust van hun tekortkomingen op het
gebied van verkeersopvoeding. De ouders die bewuster bezig zijn met de
verkeersveiligheid van hun kinderen denken dat ze het al goed doen.

•

Kennis over verkeersopvoeding, voorbeeldgedrag en ontwikkeling van het kind zijn
belangrijke voorwaarden voor verkeersopvoeding en verkeersgedrag. Op dit
moment is het kennisniveau bij veel ouders (te) laag.
•
Ouders weten daarnaast niet dat er informatie beschikbaar is. De informatie
die beschikbaar is, is moeilijk te vinden.

•

Subjectieve onveiligheid en angst zijn factoren die bepalen hoe belangrijk ouders
verkeersopvoeding vinden en in hoeverre ze hiermee bezig zijn. Er lijkt een
optimaal niveau te zijn: een te lage én een te hoge mate van subjectieve
onveiligheid beïnvloedt de verkeersopvoeding negatief.

•

Belangrijke drijfveren van ouders voor hun gedrag zijn veiligheid en zelfstandigheid
van hun kinderen. Daarnaast vinden zij persoonlijke ontwikkeling en lichamelijke
gezondheid belangrijk in het leven van hun kinderen.

•

Ouders hebben vaak een vertekend beeld van de vaardigheden van hun kind. Zo
denken ze dat pubers geen verkeersopvoeding meer nodig hebben. Dit komt
enerzijds omdat ze niet genoeg kennis hebben over de cognitieve en fysieke
ontwikkeling van kinderen. Anderzijds bestaat er een ‘optimism bias’: ouders
schatten de vaardigheden van hun eigen kind vaak hoger in dan van andere
kinderen.

•

Omgevingsfactoren spelen een belangrijke rol in de opvoeding. Ouders met haast
overtreden automatisch meer verkeersregels en geven bewust minder proactieve
verkeersopvoeding. Ook zorgt haast ervoor dat interventies gericht op andere
factoren zoals het verhogen van kennis, minder effectief zijn.
•
Er blijkt weinig verschil te zijn in verkeersopvoeding tussen stedelijke en
landelijke gebieden. Onderzoek laat zien dat de fysieke verkeersdrukte en
subjectieve veiligheid belangrijkere factoren zijn.

•

Er zijn twee groepen ouders die meer aandacht behoeven:
•
Ouders met een lagere sociaaleconomische status houden zich vaak minder
bezig met verkeersopvoeding. Zij hebben vaker een lager denk- en
doenvermogen, o.a. als gevolg van multiproblematiek.
•
Laaggeletterden zijn slechter te bereiken en kunnen de bestaande informatie
minder goed tot zich nemen.

7

Figuur 1. Overzicht gedragsanalyse met verklarende factoren voor gedrag van ouders

In de volgende paragrafen (2.3 t/m 2.5) worden alle verklarende factoren per
determinant uitgebreid besproken.

2.3

Capability

Onder capability behandelen we de fysieke en cognitieve vaardigheden die nodig zijn
voor voorbeeldgedrag dan wel opvoedingsgedrag.
Kennis
Kennis over het effect van voorbeeldgedrag
•
In hoeverre ouders kennis hebben over het belang van voorbeeldgedrag speelt een
rol in het vertonen van voorbeeldgedrag (interviews met ouders, deskundigen1).
Ouders die weten dat kinderen hun gedrag overnemen kunnen hier rekening mee
houden wanneer ze aan het verkeer deelnemen. Ouders die dit niet weten kunnen,
onbewust, het verkeerde gedrag doorgeven.
• Uit de interviews met ouders blijkt dat ouders zich niet altijd bewust zijn van het
effect van voorbeeldgedrag. Voorbeeldgedrag lijkt vaak wel onbewust een deel
van de verkeersopvoeding te zijn, iets wat ook wordt bevestigd door de
interviews met de experts.

1

Omwille van de leesbaarheid specificeren we niet de precieze bron, maar verwijzen we naar de
deelonderzoeken (interviews met ouders, deskundigen, literatuuronderzoek). De resultaten met
bron zijn terug te vinden in hoofdstuk 6.
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•

Het grootste deel van de ouders is zich echter wel bewust van het effect van
voorbeeldgedrag. Desalniettemin doen ook deze ouders het niet altijd goed, ze
denken bijvoorbeeld dat heel kleine kinderen het niet meekrijgen. Als ze zich
bewust zijn van hun voorbeeldrol en ze maken een fout in het verkeer, dan
beredeneren ze deze fout naar hun kinderen toe en leggen ze uit dat het als
ouder mag, maar als kind niet. Het is goed om het gedrag uit te leggen, maar
voor kinderen kan dit onduidelijk zijn, en zij zullen dit gedrag toch vaak na gaan
doen (deskundigen).
▪
“Mijn telefoon neem ik gewoon op, ik leg hem later wel uit dat dat niet
mag.” – vader met zoon (6).

Kennis over de ontwikkeling van kinderen
• Kinderen maken tijdens hun ontwikkeling een fysieke en cognitieve groei door.
Ouders moeten de verkeersopvoeding hierop afstemmen.
•
Uit zowel het literatuuronderzoek als de interviews met deskundigen blijkt dat
ouders onvoldoende kennis hebben over de ontwikkeling van kinderen in het
algemeen, en dat dit een belangrijk knelpunt is voor een juiste
verkeersopvoeding. Zo weten ouders bijvoorbeeld vaak niet dat de
ontwikkelingsfase van kinderen een belangrijke rol kan spelen in het verkeer
of vanaf welke leeftijd kinderen de oversteektaak volledig veilig kunnen
uitvoeren.
•
Ouders met een lagere sociaal-economische status hebben beperktere kennis
over de verkeersontwikkeling (literatuuronderzoek).
Kennis over wat een juiste verkeersopvoeding is
•
Er zijn verschillende aspecten van de verkeersopvoeding waarvan ouders zich
bewust moeten zijn of kennis over moeten hebben, omdat de kans anders groot is
dat ze niet de juiste verkeersopvoeding geven (interviews met ouders,
deskundigen, literatuuronderzoek).
• Ouders voeden met name reactief op, en in mindere mate proactief. Ouders
reageren vaak op wat hun kinderen doen in het verkeer, uitleg voordat ze zich in
een bepaalde verkeerssituatie begeven wordt minder vaak gegeven (interviews
met ouders, deskundigen, literatuuronderzoek).
• Ouders denken, ten onrechte, dat ze geen invloed meer hebben op kinderen als
ze naar de middelbare school gaan (interviews met ouders, deskundigen). Ze
geven dan minder uitleg over verkeer en begeleiden ze minder vaak. Dit hangt
samen met kennis over de ontwikkeling van kinderen.
• De meeste ouders zoeken nooit informatie op over verkeersopvoeding dan wel
verkeersontwikkeling van kinderen.
Vaardigheden
Fietsvaardigheid van ouders
•
Een beperkte fietsvaardigheid leidt ertoe dat ouders minder samen met het kind
aan het verkeer deelnemen op de fiets, en daardoor minder in de gelegenheid zijn
voorbeeldgedrag te vertonen. Zij hebben ook minder zicht op wat het kind kan of
niet kan, en kunnen minder uitleg geven over verkeersveilig gedrag.
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•

Ouders met een niet-westerse afkomst maken minder gebruik van de fiets dan
autochtone ouders (literatuuronderzoek). Dit zal deels te verklaren zijn doordat
een deel van deze ouders niet (goed) kan fietsen, of doordat fietsen een slecht
imago heeft onder een deel van de allochtonen (literatuuronderzoek).

Inschatting vaardigheden van kinderen in het verkeer
•
De mate waarin ouders verkeerseducatie geven wordt beïnvloed door hun
inschatting van de verkeersvaardigheden van hun kinderen (deskundigen,
literatuuronderzoek). Dit gaat om zowel fysieke als cognitieve vaardigheden.
• Ouders overschatten de vaardigheden van hun eigen kinderen in het verkeer
vaak (interviews met ouders, deskundigen, literatuuronderzoek). Ouders denken
vaak dat hun kinderen meer kunnen dan in werkelijkheid het geval is. Uit de
literatuur blijkt dat de overschatting het grootst is bij kinderen van jongere
leeftijd, de mismatch tussen de geschatte en echte vaardigheden wordt kleiner
naarmate kinderen ouder worden. Bij jonge kinderen gaat dit met name om een
overschatting van de daadwerkelijke verkeersvaardigheden: bijvoorbeeld het
inschatten van de snelheid van andere verkeersdeelnemers tijdens het
oversteken. Bij oudere kinderen denken hun ouders dat ze goed in staat zijn om
veilig aan het verkeer deel te nemen, terwijl ze dan juist meer risico gaan nemen
en meer open staan voor invloeden van vrienden (literatuuronderzoek).
• Deze overschatting komt enerzijds door een gebrek aan kennis over de
ontwikkeling van kinderen. Bij veel ouders ontbreekt de kennis over de fysieke
en cognitieve ontwikkeling van kinderen in het algemeen. Bovendien hebben
mensen de natuurlijke neiging om vaardigheden van zichzelf (en hun kinderen)
beter in te schatten (optimism bias).
• De overschatting lijkt deels te komen door een gebrek aan kennis over de
ontwikkeling van kinderen. Bij veel ouders ontbreekt de kennis over de fysieke
en cognitieve ontwikkeling van kinderen in het algemeen (deskundigen,
literatuuronderzoek).
• Bovendien is het voor ouders moeilijk om in te schatten wat je kind al goed kan
en wat niet (deskundigen). Een van de deskundigen geeft aan dat dit anders is
bij andere opvoedingspraktijken, zoals het leren zwemmen of lopen. Daarbij kan
je meten zien of een kind blijft drijven of blijft staan. Bij verkeer is dit een stuk
lastiger.
Inschatting ouders eigen verkeersvaardigheden
•
Hoe ouders denken over hun eigen verkeersvaardigheden beïnvloedt hun
voorbeeldgedrag: wanneer ouders zelfverzekerd zijn over hun vaardigheden,
nemen ze eerder risico’s.
• Uit ons onderzoek blijkt dat ouders vinden dat ze goede verkeersdeelnemers zijn
(interviews met ouders, deskundigen, literatuuronderzoek). In het algemeen
denken ouders dat ze zich altijd aan de verkeersregels houden en dat ze alle
verkeersregels goed genoeg kennen. Na doorvragen naar specifieke handelingen
blijkt echter dat de meeste ouders weleens een regel overtreden. De ouders die
de verkeersregels wel eens overtreden geven aan dat ze dit kunnen doen omdat
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ze goed in staat zijn om de situatie op gevaar in te schatten (interviews met
ouders).
Inschatting ouders ongevalsrisico
•
Ouders die goed kunnen inschatten hoe gevaarlijk situaties in werkelijkheid zijn,
kunnen daar hun verkeersopvoeding en gedrag op aanpassen.
•
In het algemeen zijn ouders niet goed in het inschatten van ongevalsrisico’s.
Situaties die ouders gevaarlijk noemen zijn objectief gezien vaak niet
gevaarlijk. Het omgekeerde is ook het geval (literatuuronderzoek).

2.4

Motivation

Bij motivation bespreken we de motieven, drijfveren en waarden die van invloed zijn op
het voorbeeldgedrag en de verkeersopvoeding. Deze drijfveren en waarden kunnen
(gedeeltelijk) bewust en (gedeeltelijk) onbewust zijn.
Eigen rol in (verkeers)opvoeding
•
In het algemeen is het zo dat ouders die vinden dat het bij hun rol als opvoeder
hoort om betrokken te zijn bij de opvoeding, ook meer betrokken zijn
(literatuuronderzoek). Hoe ouders hun rol zien, wordt bepaald door hun ideeën
over hoe kinderen zich ontwikkelen en over wat ouders kunnen doen om hun
kinderen op de juiste manier te stimuleren en te corrigeren. Dit is niet iets waar
ouders bewust bij stilstaan (interviews met ouders).
•
In het algemeen zien we dat ouders het aanleren van verkeersveiligheid met
name een taak vinden voor de ouder (interviews met ouders). Een kleinere rol
vinden ze weggelegd voor de school. Wel blijken er grote verschillen te zijn
tussen de ideeën van ouders over de invulling van die rol. Een deel van de
ouders ziet het als hun primaire taak om hun kinderen te beschermen tegen
gevaar, terwijl een deel van de ouders het bijbrengen van zelfstandigheid
belangrijk vindt.
•
De uitspraken van een aantal deskundigen zijn hiermee in strijd. Zij geven aan
dat ouders vaak niet goed weten dat zij de belangrijkste rol hebben in de
verkeersopvoeding, maar dat ze de scholen hiervoor verantwoordelijk
houden. Het is niet duidelijk waar deze tegenstrijdigheid door veroorzaakt
wordt. Een mogelijke verklaring is dat ouders sociaal wenselijke antwoorden
geven, of dat de verschillen tussen ouders groot zijn.
Risicoperceptie en angst
•
Voordat mensen voorzorgsmaatregelen nemen is het belangrijk dat ze de
negatieve consequenties van de situatie inzien en dat ze het risico voor henzelf
hoog genoeg inschatten (deskundigen, literatuuronderzoek). Ze moeten zich
bewust zijn van het gevaar. Wanneer mensen geen gevaar zien of wel gevaar zien
maar het risico voor zichzelf laag inschatten, is de kans op daadwerkelijke
gedragsverandering klein. Maar een te hoge risicoperceptie heeft ook negatieve
gevolgen voor de verkeersopvoeding.
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Een lage risicoperceptie is een barrière voor verschillende acties waarmee ouders
bijdragen aan veilig verkeersgedrag van kinderen. Ouders die weinig gevaar zien,
geven minder verkeerseducatie, zijn minder bewust bezig met voorbeeldgedrag,
laten hun kinderen vaker en op een jongere leeftijd zelfstandig deelnemen aan het
verkeer, en zijn minder geneigd om kinderzitjes (op de juiste manier) te gebruiken
(deskundigen, literatuuronderzoek). Een te lage risicoperceptie kan ertoe leiden
dat ouders hun kinderen dingen laten doen in het verkeer waar ze nog niet aan toe
zijn.
•
Sommige ouders geven aan dat ze misschien een te positief beeld hebben van
het verkeer, door het gebrek aan nare ervaringen. ‘Het is tot nu toe altijd goed
gegaan, dus ik maak me geen zorgen over mogelijke risico’s.’ (Interviews met
ouders).

•

Maar een hoge risicoperceptie kan ook een negatief effect hebben op de
verkeersopvoeding: ouders die veel gevaren zien en angstiger zijn, kunnen hun
kinderen weghouden uit situaties die zij als onveilig zien.
•
Ouders die veel gevaren zien op de weg gaan niet met hun kinderen fietsen of
laten ze op de stoep fietsen (interviews met ouders).
•
Ervaringen met ongelukken in het verkeer, bij zichzelf of bij bekenden, kunnen
tot meer angst en voorzichtigheid in het verkeer leiden blijkt uit de interviews
met ouders. Het is niet duidelijk hoe sterk dit verband is. Het is mogelijk dat
andere ouders dit soort heftige ervaringen bewust vergeten. Zo rapporteert
één artikel juist dat ouders hun kinderen niet intensiever gingen begeleiden
na een ongeluk in het verkeer, ten opzichte van voor het ongeluk
(literatuuronderzoek).
Onderzoek laat zien dat er verschillende factoren zijn die risicoperceptie
voorspellen. In het algemeen zijn moeders angstiger en voorzichtiger dan vaders
(interviews met ouders, literatuuronderzoek). Uit de literatuur blijkt verder dat
laagopgeleide ouders en alleenstaande ouders een hogere risicoperceptie hebben.
Verder wordt de ouderlijke risicoperceptie beïnvloedt door de leeftijd van het kind,
de leefomgeving en voorgaande ervaringen met verwondingen. De leeftijd van het
kind heeft de grootste invloed. Hoe ouder het kind, hoe lager de risicoperceptie.

Gemakzucht of haast
•
Het kost ouders tijd om kinderen uit te leggen over de verkeerssituatie waarin ze
zich begeven en hoe ze zich daarin zouden moeten gedragen. Ouders die vinden
dat ze geen tijd hebben zullen dan ook geen of weinig verkeersuitleg geven. Verder
kan tijdsdruk ook een reden zijn om met de auto te gaan (interviews met ouders,
deskundigen, literatuuronderzoek).
•
Gebrek aan tijd kan subjectief zijn. Dit gaat dan vaak gepaard met
gemakzucht. Ouders hebben bijvoorbeeld geen zin om ‘s ochtends eerder op
te staan om de extra tijd te nemen die nodig is wanneer ze met de fiets gaan.
Dan valt het onder motivation: een gebrek aan motivatie.
•
Gebrek aan tijd kan ook objectief zijn: ouders die met de auto naar hun werk
gaan, moeten vaak meteen nadat ze hun kinderen op school hebben afgezet
door naar hun werk. Dan valt het onder opportunity (zie onder).
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•

•

•

Ouders geven zelf aan dat haast hun verkeersgedrag niet beïnvloedt, maar
deskundigen geven aan dat dit in werkelijkheid wel het geval is. De verklaring
hiervoor ligt waarschijnlijk in het feit dat verkeersgedrag grotendeels op de
automatische piloot gebeurt. Het gevolg is dat ouders zich niet bewust zijn van hun
gedrag wanneer ze haast hebben.
•
Ouders met haast hebben de neiging om meer verkeersregels te overtreden,
ook als hun kinderen erbij zijn.
Ouders geven zelf wel aan dat ze automatisch minder proactieve verkeerseducatie
geven wanneer ze haast hebben. Ouders zijn dan met name bezig met ‘op tijd
komen’. Ze hebben dan bijvoorbeeld geen tijd om uitleg te geven bij het
oversteken.
Een reden voor ouders om de auto of bakfiets te nemen, is dat het minder tijd en
moeite kost (deskundigen, interviews met ouders, literatuuronderzoek).
•
Ook is het soms makkelijker om kinderen achterop of in de bakfiets te
vervoeren dan op hun eigen fiets te laten fietsen. Ouders hoeven minder op te
letten als hun kind niet op de fiets deelneemt aan het verkeer. “Ik vind het
best intensief om met kinderen te fietsen.” Dit kan ertoe leiden dat ouders
eerder de auto pakken, of hun kind achterop of in de bakfiets zetten.

Dieperliggende waarden
•
Veiligheid van kinderen is een belangrijke drijfveer voor zowel voorbeeldgedrag als
verkeersopvoeding.
•
Ouders willen hun kinderen beschermen en houden zich daarom aan de
verkeersregels (en vertonen dus het goede voorbeeldgedrag).
•
Verder zijn ouders die veiligheid belangrijk vinden ook meer gemotiveerd om
hun kinderen veilig verkeersgedrag aan te leren en het goede voorbeeld te
geven.
•
Zelfstandigheid is een belangrijke waarde die de verkeersopvoeding beïnvloedt,
volgt uit de interviews met ouders.
•
Ouders vinden het belangrijk dat hun kind zelfstandig wordt en ook zelfstandig
aan het verkeer kan deelnemen. Dit heeft als gevolg dat ouders hun jonge
kinderen al meenemen in het verkeer en leren wat er nodig is.
•
In het algemeen vinden ouders dat kinderen zich vanaf de middelbare school
zelfstandig in het verkeer moeten kunnen begeven.
•
Naarmate kinderen ouder worden, vinden steeds meer ouders dat je kinderen
moet ‘loslaten’. Ook in het verkeer, wat leidt tot minder verkeersopvoeding
op latere leeftijd (vanaf 12 of 13, middelbare school). Het belangrijk vinden
van zelfstandigheid kan dus ook leiden tot verminderde verkeersbegeleiding
of -opvoeding. In het literatuuronderzoek wordt dit bevestigd.
•
Twee andere waarden die vaker terugkwamen tijdens de interviews met ouders,
waren lichamelijke gezondheid en persoonlijke ontwikkeling.
•
Lichamelijke gezondheid werd genoemd in de context van ‘fietsen is gezond’,
en door ouders waarbij er gezondheidsproblemen spelen binnen het gezin.
•
Persoonlijke ontwikkeling van kinderen werd met name genoemd door ouders
met een hoge sociaal-economische status.
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2.5

Opportunity

Onder opportunity verstaan we de omstandigheden die het gedrag stimuleren of juist
belemmeren. We maken onderscheid in fysieke omstandigheden en sociale invloeden.
Fysieke omstandigheden (omgevingsfactoren)
Stad/landelijke omgeving
•
Uit ons onderzoek lijken er weinig verschillen tussen stedelijke en landelijke
omgeving wat betreft verkeersopvoeding. Dit heeft te maken met de grote
diversiteit binnen steden en tussen steden, en binnen dorpen en tussen dorpen.
Belangrijker is om te kijken naar de verkeerssituatie in het woongebied zelf. Zijn er
bijvoorbeeld veel gevaarlijke kruispunten? En hoeveel verkeersdeelnemers zijn er
op de weg? Deze factoren beïnvloeden de verkeersopvoeding en het
voorbeeldgedrag.
•
Wel kunnen we stellen dat ouders in steden in het algemeen te maken hebben met
andere (onveilige) verkeerssituaties dan ouders in landelijk gebied.
•
Ouders in landelijke omgeving geven bijvoorbeeld aan dat ze zich zorgen
maken over auto’s die hard rijden over de provinciale weg, terwijl ouders in
steden aangeven zich met name zorgen te maken over onoverzichtelijke en
drukke kruispunten (interviews met ouders).
•
Jonge kinderen in gezinnen buiten de stad gaan vaak naar de basisschool in de
buurt, en moeten voor de middelbare school ineens een stuk verder fietsen,
soms naar de grote stad (bijvoorbeeld Rotterdam). Dit betekent dat ouders
hiermee rekening moeten houden in de verkeersopvoeding (bijvoorbeeld
kinderen op deze verkeerssituaties voorbereiden), maar niet alle ouders doen
dit, en wanneer ze dit doen is het vrij beperkt. (Interviews met ouders)
•
Uit de gesprekken met deskundigen werd een verschil gevonden in de mate van
betrokkenheid bij de school. Volgens één deskundige zijn mensen in dorpen over
het algemeen meer betrokken bij de school; zij komen vaker naar
informatieavonden en vinden het leuker om verkeersouder te zijn. Dit komt
volgens de deskundige vooral omdat er in dorpen minder vaak tweeverdieners zijn
en één van de ouders dus meer tijd heeft.
Verkeerssituaties
•
Uit de literatuur blijkt dat het type verkeerssituatie de verkeersopvoeding en het
voorbeeldgedrag beïnvloedt. In drukke of gevaarlijke verkeerscondities begeleiden
ouders hun kinderen meer.
Objectieve en subjectieve fysieke verkeersonveiligheid van de buurt
•
De mate waarin de school- of woonomgeving verkeersveilig is beïnvloedt de
verkeersopvoeding. Hierbij is met name de subjectieve verkeersonveiligheid
belangrijk: in hoeverre schatten ouders de veiligheid van de verkeerssituatie in?
Het verband tussen objectieve en subjectieve verkeersonveiligheid is niet altijd
sterk. Mensen zijn niet goed in het inschatten van gevaar. Situaties die men
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•

gevaarlijk vindt zijn in werkelijkheid vaak minder gevaarlijk: er gebeuren weinig
ongelukken. Verder hangt de subjectieve veiligheid af van andere factoren,
bijvoorbeeld de leeftijd van het kind. (Interviews met ouders, deskundigen,
literatuuronderzoek)
•
Ouders die de buurt onveilig vinden wat betreft verkeer laten hun jonge
kinderen vaak niet alleen fietsen of zelfstandig naar school gaan (interviews
met ouders, literatuuronderzoek). Ook laten ze hun kind vaker op de stoep
fietsen of brengen ze hun kind vaker met de auto (interviews met ouders,
literatuuronderzoek). Ouders zijn bewuster bezig met de verkeersopvoeding
en waarschuwen kinderen vaker voor gevaar, volgt uit de interviews. Uit de
literatuur komt ook naar voren dat wanneer verkeerscondities in de ogen van
ouders dreigender worden (wanneer er meer verkeersdrukte is en wanneer ze
zich begeven buiten woonwijken), ouders hun kinderen meer begeleiden.
Het verband tussen subjectieve verkeersonveiligheid en verkeersopvoeding is deels
te verklaren door een verhoogde risicoperceptie. Wanneer de verkeerscondities
dreigender worden, wordt de perceptie van gevaar ook hoger. Dit beïnvloedt de
verkeersopvoeding. Eén artikel beschrijft dat ouders met een hogere
sociaaleconomische status zich eerder bewust zijn van de gevaren in hoge risico
buurten dan ouders met een lage sociaaleconomische status (literatuuronderzoek).

(Perceptie van) sociale onveiligheid van de buurt
•
Ouders die in een wijk wonen waar ze het sociaal onveilig vinden, laten hun
kinderen niet snel buiten spelen of buiten fietsen, blijkt uit de interviews met
ouders. Ze gaan ook niet snel met hun kind een stukje fietsen om te oefenen
bijvoorbeeld, omdat ze het niet prettig vinden. Dit leidt tot minder mogelijkheden
voor de kinderen om ervaring op te doen met verkeersveiligheid. Uit de literatuur
komt ook naar voren dat wanneer er sprake is van sociale onveiligheid, er minder
vaak wordt besloten om te gaan lopen of fietsen.
Vervoermiddel
•
De keuze van het vervoermiddel heeft gevolgen voor het aanleren van veilig
verkeersgedrag van kinderen. Een actieve manier van vervoeren (fietsen of lopen)
heeft de voorkeur, omdat kinderen hiermee praktijkervaring opdoen (deskundigen,
literatuuronderzoek). De auto of bakfiets zijn hiervoor minder geschikt, omdat
kinderen dan niet zelf aan het verkeer deelnemen en ze daardoor niet de fysieke en
cognitieve vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn.
•
Ouders die geen fiets hebben, of niet kunnen fietsen, begeven zich minder
vaak of niet met kinderen op de fiets in het verkeer. Volgens deskundigen en
literatuuronderzoek komt dit vaker voor onder allochtonen. Deze ouders
kunnen minder uitleg geven en vertonen geen voorbeeldgedrag. Dit heeft
gevolgen voor het fietsgedrag van de kinderen (interviews met ouders,
deskundigen).
•
Als reden om kinderen op de fiets te vervoeren, noemen ouders vaak dat het
‘gezond’ is (interviews met ouders, literatuuronderzoek). Het lijkt hierbij met
name te gaan om de fysieke beweging die kinderen ermee krijgen. Ook
denken ouders dat het goed is voor kinderen om buiten te zijn. Kinderen
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•

•

vinden het zelf leuk om te fietsen, en gezellig om samen met hun ouders te
fietsen.
Een (te) grote afstand is een van de belangrijkste redenen voor ouders om hun
kinderen met de auto (naar school) te brengen. Hierbij lijkt de perceptie van
de afstand het belangrijkste te zijn (interviews met ouders, deskundigen,
literatuuronderzoek).
Verder blijkt dat mensen met een hogere sociaal-economische status vaker
naar school lopen of fietsen in vergelijking tot ouders met een lagere sociaaleconomische status, evenals Nederlandse ouders in vergelijking met ouders
van buitenlandse afkomst (literatuuronderzoek).

Ouders die met meervoudige problematieken kampen
•
Ouders uit lagere sociaaleconomische klasse hebben vaker dan andere ouders
problemen zoals schulden of slechte gezondheid. Hierdoor doet zich een fenomeen
voor wat uitgebreid onderzocht is in psychologische literatuur: de problemen die
armoede met zich meebrengt, slokken vaak het cognitieve vermogen op (zie box 1).
Hierdoor zijn ze minder bewust met de verkeersopvoeding bezig. Dit blijkt zowel uit
de interviews met ouders als met deskundigen.
•
Het lijkt erop dat eerst in basisbehoeften zoals gezondheid en een veilige
thuissituatie voorzien moet zijn voordat ouders bewust bezig kunnen zijn met
verkeersopvoeding.
Waarom armoede een belemmering is voor cognitief vermogen
In een recent rapport van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (2017) wordt
beschreven door welke factoren zelfredzaamheid (op de gebieden werk, gezondheid,
financiën) wordt beïnvloed. Er wordt onderscheid gemaakt tussen denkvermogen en
doenvermogen. Denkvermogen wordt beïnvloed door intelligentie en cognitieve
vaardigheden. Doenvermogen (het in actie komen en volhouden), wordt beïnvloed door
temperament, zelfcontrole en overtuiging. Zelfcontrole kan negatief worden beïnvloed door
veeleisende cognitieve taken, die met name aanwezig zijn wanneer het leven tegenzit, zoals
in het geval van armoede. Dit wordt onderschreven door meerdere wetenschappelijke
studies (Haushofer & Fehr, 2014; Mani et al., 2013; Shah et al., 2012).
Mensen in armoede of mensen met een lagere intelligentie, kunnen dus een verminderd
denk- en doenvermogen hebben, waardoor zelfredzaamheid achteruit gaat. Er kan worden
geredeneerd dat er bij deze doelgroep in dat geval ook niet genoeg denk- en doen vermogen
‘over is’ voor verkeersopvoeding.

Tijdgebrek
•
Een gebrek aan tijd beïnvloedt de verkeersopvoeding en de keuze voor het
vervoermiddel (interviews met ouders, deskundigen, literatuuronderzoek).
Wanneer ouders weinig tijd hebben zullen ze tijdens het vervoeren minder
aandacht geven aan het geven van verkeerseducatie. Verder kan tijdgebrek een
reden zijn om voor de auto (of bakfiets) te kiezen, bijvoorbeeld omdat de ouder
meteen daarna door moet naar zijn/haar werk. Dit heeft weer gevolgen voor de
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verkeersopvoeding: er zijn minder mogelijkheden voor voorbeeldgedrag en
verkeersopvoeding.
•
Ouders die hoog opgeleid zijn en vaker thuis zijn (bijvoorbeeld omdat maar
één van de twee ouders buitenshuis werkt), hebben meer tijd en lijken veel
aandacht te geven aan de (verkeers)opvoeding (interviews met ouders,
deskundigen, literatuuronderzoek).
•
Natuurlijk kan bij geen tijd, ook sprake zijn van geen prioriteit (zie motivation).
Haast
•
Haast hebben kan een gevolg zijn van daadwerkelijk tijdgebrek en van te laat weg
gaan/ergens geen tijd voor maken.
•
Haast heeft volgens de ouders weinig effect op hun verkeersgedrag als hun
kinderen erbij zijn: ze fietsen niet door rood bijvoorbeeld (interviews met
ouders). Op tijd komen is dan minder belangrijk. Het voorbeeldgedrag wordt
dus volgens de ouders niet beïnvloed. Ze geven in de interviews echter wel
aan dat de verkeersopvoeding verandert van actief naar meer reactief.
•
Uit de interviews met deskundigen blijkt juist dat haast wel effect heeft op
zowel het voorbeeldgedrag en het actieve opvoedgedrag. Wanneer ouders
haast hebben, vertonen zij sneller verkeerd voorbeeldgedrag en geven zij
minder actieve aanwijzingen. Dit wordt ook onderschreven door de
observaties uit Fase 1.
•
Uit de literatuur over gezond eten wordt ook duidelijk dat praktische factoren
als haast een negatieve invloed hebben op correct voorbeeldgedrag. Volgens
de deskundigen zijn er parallellen te trekken tussen de domeinen gezond eten
en verkeerseducatie, dus het kan zo zijn dat deze bevindingen toepasbaar zijn
in het domein van verkeerseducatie.
•
Zowel uit de interviews met deskundigen als uit de literatuur komt naar voren dat
haast invloed heeft op voorbeeldgedrag en actief opvoedingsgedrag in het verkeer.
Het feit dat ouders zeggen dat dit niet zo is, kan erop wijzen dat zij zich hier niet
van bewust zijn.
Sociale invloed
Gedrag van andere ouders
•
Mensen zijn sociale wezens: we doen onbewust graag wat andere mensen ook
doen, met name mensen die op ons lijken en die in vergelijkbare situaties verkeren.
Dit geldt ook voor verkeersgedrag en verkeersopvoeding. Als je bijvoorbeeld ziet
dat niemand voor het rode stoplicht wacht, dan is de kans groot dat je ook
doorrijdt.
•
Uit ons onderzoek blijkt dat het gedrag van ouders wordt beïnvloed door de
verwachtingen van andere ouders in hun omgeving. In hoeverre veroordelen
andere ouders het bijvoorbeeld als je je kind zonder helm laat fietsen? Verder
is het gedrag van de andere ouders ook belangrijk. Als iedereen zijn kind met
een helm laat fietsen is dat de norm, en is de kans groot dat je je kind ook een
helm opzet (Interviews met ouders, literatuuronderzoek).
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•

Opvallend is dat de geïnterviewde ouders weinig wilden of konden zeggen over
andere ouders. Het lijkt erop dat de (verkeers)opvoeding een gevoelig onderwerp
is. Ouders gaven aan dat ze het graag goed willen doen, maar dat niemand perfect
is en iedereen het op zijn eigen manier doet (interviews met ouders, deskundigen).

Gedrag en mening van het kind zelf
•
Het gedrag van ouders wordt beïnvloed door het kind.
•
Zo spelen de persoonlijke kenmerken van het kind een rol in de
verkeersopvoeding. Ouders vertonen meer supervisie bij jongere kinderen.
Ook lijkt er een verband te zijn tussen het geslacht van het kind en de
verkeersopvoeding. Jongens beheersen de fysieke vaardigheden vaak sneller
en beter dan meisjes, maar ze nemen ook meer risico. Ouders reageren hier
niet eenduidig op. Zo zijn er onderzoeken die laten zien dat ouders hun zoons
meer begeleiden, terwijl andere onderzoeken aantonen dat ouders hun
dochters meer begeleiden.
•
Verder kunnen verzoeken van kinderen het gedrag van ouders beïnvloeden.
Ouders gaven aan dat ze op de fiets gaan omdat hun kinderen het leuk vinden
om te fietsen.

Overige factoren die een rol spelen in de verkeersopvoeding
Geslacht ouder
•
Er zijn kleine verschillen in hoe vaders en moeders bezig zijn met de
verkeersopvoeding.
•
Uit de interviews komt naar voren dat moeders voorzichtiger en soms
angstiger zijn wat betreft verkeer en verkeersveiligheid van hun kinderen. Zij
laten hun kinderen minder snel zelfstandig fietsen dan de vaders. Dit komt
overeen met de literatuur, waarin beschreven wordt dat moeders vaak een
hogere risicoperceptie hebben.
•
Verder zijn moeders vaak meer betrokken. Ze zijn vaker verkeersouder en
doen meer mee aan buitenschoolse activiteiten. Naar informatieavonden
komen evenveel mannen als vrouwen.
•
Er wordt in de literatuur geen verschil gevonden tussen vaders en moeders in
voorbeeldgedrag.
•
Uit de interviews met deskundigen komt naar voren dat jongens en meisjes
zich verschillend gedragen in het verkeer, maar dat dit verschil na de
adolescentie verdwijnt. Er is dus geen verschil in algemeen verkeersgedrag
tussen mannen en vrouwen, we nemen daarom aan dat er ook geen verschil is
in voorbeeldgedrag.
Sociaal-economische status en opleidingsniveau
•
Uit de literatuur komt naar voren dat mensen met een lagere sociaal-economische
status minder kennis hebben over de ontwikkeling van kinderen. De deskundigen
geven aan dat mensen met een lagere sociaal-economische status over het

18

•

algemeen meer hulp nodig hebben bij het opvoeden en dat ze vaak later meegaan
in gezondheidstrends.
Er is weinig bekend over relaties tussen opleidingsniveau en verkeersopveidligheid.
Wel komt uit de interviews met de deskundigen dat lager-opgeleiden meer
ongelukken maken in het verkeer dan hoger opgeleiden. Ook zijn lager opgeleiden
vaak minder ingelezen en zich minder bewust van zaken met betrekking tot
opvoeding. In Amerika begeleiden hoger-opgeleide ouders hun kinderen vaak meer
bij het opdoen van rijervaring.
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3

Consequenties van de uitkomsten voor interventies
Aan de hand van de deelonderzoeken en de gedragsanalyse hebben we inzicht
verkregen in de factoren die het gedrag van ouders verklaren. Deze inzichten leiden tot
consequenties voor de interventies. Deze consequenties lichten we hier toe. De
interventies als zodanig werken we uit in Fase 3.

3.1
•

Eerste stap gedragsverandering: bepalen aard van het gedrag
Gedrag kan automatisch of bewust zijn, of een combinatie van beide. Dit
onderscheid is belangrijk wanneer we gedrag willen veranderen: voor beide typen
gedrag zijn er verschillende routes via waar het gedrag kan worden beïnvloed.
Wanneer we gedrag willen veranderen is de eerste stap dan ook bepalen of het
gedrag automatisch of bewust is.

Aard van het gedrag (verkeersopvoeding en voorbeeldgedrag)
•
Ouders zijn niet heel erg bezig met hun eigen verkeersgedrag: men handelt omdat
men altijd zo handelt en het kennelijk goed (genoeg) gaat om niet tot ongelukken
te leiden. Het is, met andere woorden, overwegend automatisch gedrag waarover
men niet nadenkt.
•

Dat leidt bij de nodige mensen tot onrealistisch optimisme en zelfoverschatting.
Risico’s worden onderschat (soms ook overschat, waarover hieronder meer). Men
denkt dat men zich aan de verkeersregels houdt – speciaal in het bijzijn van hun
kinderen – maar dat blijkt in de praktijk nogal eens tegen te vallen.

•

Overschatting van de risico’s komt ook voor. Ouders die bang zijn dat hun kind iets
overkomt in het verkeer, zijn vaker geneigd tot risicomijdend gedrag, bijvoorbeeld
door hun kinderen met de auto of met de bakfiets naar school te brengen. Voor de
korte termijn is het aannemelijk dat dat leidt tot het voorkomen van ongevallen,
maar voor de langere termijn zijn de gevolgen ongunstig, omdat kinderen geen
ervaring op doen in het verkeer.
Risicomijdend gedrag kan ook tot verkeerd gedrag leiden: ouders die hun kinderen
op de stoep laten fietsen in plaats van op de weg. Dat is niet alleen onwenselijk
voor hun eigen kinderen, het kan ook tot navolging door andere ouders en
kinderen leiden.

•

Ouders die in fysiek en/of sociaal minder veilige wijken wonen – met respectievelijk
druk verkeer of bijvoorbeeld drugsverkoop – laten hun kinderen ook vaker niet op
straat spelen of fietsen. Ook dat werkt een gebrek aan oefening en ervaring en
daardoor het niet inslijten van veilig gedrag in de hand.

•

Ook verkeersopvoeding is niet een onderwerp waar ouders heel erg mee bezig zijn.
Iedereen heeft het beste met zijn kind voor en vindt de veiligheid van zijn kinderen
belangrijk. Men wil wel het goede voorbeeld geven, maar ouders zijn zich er niet
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bewust van dat ze ook fout verkeersgedrag doorgeven. Doordat ze niet in de gaten
hebben dat ze zich niet aan de regels houden, of doordat ze denken dat kinderen
best begrijpen als ze zich een keer niet aan de regels houden en dat ze dat foute
gedrag niet zullen overnemen.

3.2

Wat betekent dit voor de interventies: onbewust gedrag
ombuigen naar bewust gedrag

Automatisme doorbreken
•
Het voorgaande impliceert dat verkeersgedrag en verkeersopvoeding bewust moet
worden bij ouders. Het automatisme doorbreken is een mogelijkheid om
automatisch gedrag om te buigen naar gedrag waarop men reflecteert.
•
Het gedrag met een schok doorbreken – zoals de interventies destijds van
verkeerskundige Monderman waarbij op rotondes verbodsborden en aanwijzingen
werden verwijderd – is hier niet goed mogelijk.
Wel haalbaar is aan te sluiten bij gebeurtenissen in het dagelijks leven waarbij een
routine (tijdelijk) afwezig is of veranderd moet worden. Zoals de overgang naar een
andere school, of na de zomervakantie.
Aansluiten bij belangrijke waarden
•
Verstandig is daarbij de voor ouders met betrekking tot hun kinderen belangrijke
waarden veiligheid en – iets minder cruciaal – gezondheid aan te sluiten. Die
kunnen fungeren als triggers: ‘dit is belangrijk voor ons’. Deze waarden trekken
onbewust de aandacht naar het onderwerp verkeersopvoeding toe en werken ook
als motivatie om daar mee aan de slag te gaan in de hand.
•
Goed is het om ook rekening te houden met de groep ouders die ‘zelfstandigheid’
belangrijk vinden, en hierdoor soms (te) weinig aan verkeersopvoeding doet.
Verkeersopvoeding kan dan worden verpakt als een middel voor zelfstandigheid en
zelfredzaamheid.
•
We onderscheiden verschillende doelgroepen (zie hoofdstuk 4, persona’s) met
bijbehorende waarden waarop kan worden ingespeeld.

3.3
•

Onderwerpen van interventies
Na het creëren van reflectie op het eigen verkeersgedrag en de
verantwoordelijkheid voor en de rol in een goede verkeersopvoeding, is het zaak
de belangrijkste onderwerpen aan te pakken.

Kennisgebrek aanpakken
•
Dat is in eerste plaats een gebrek aan kennis bij ouders: men weet niet altijd dat
men fouten maakt (en dus het foute gedrag doorgeeft aan de kinderen). Verder is
men er ook niet altijd op de hoogte van dat verschillende leeftijdfasen vragen om
verschillende typen interventies, en dat een actieve verkeersopvoeding belangrijk
is.
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Realistische risicoperceptie bewerkstelligen
•
Het tweede belangrijke onderwerp is een realistische risico-inschatting. Ouders
moeten zich bewust zijn van de mogelijke gevaren voor hun kind in het verkeer,
ook wel risicoperceptie genoemd. Zowel onderschatting als overschatting zijn
onwenselijk in het kader van verkeersopvoeding door de ouders. Door ouders
inzicht te geven in de werkelijk gevaren (objectieve onveiligheid), kan een te hoge
of te lage risicoperceptie worden gecorrigeerd.
Weerstand voorkomen
•
Belangrijk is om in de communicatie naar ouders rekening te houden met
weerstand en daarop te anticiperen. Ouders zijn gevoelig wanneer het om hun
opvoeding en/of kinderen gaat. Het zijn hun kinderen en zij weten immers wat het
beste voor ze is. Bovendien ligt weerstand snel op de loer bij een onderwerp
waarover de boodschap impliciet ook is dat men zich niet helemaal gedraagt zoals
wenselijk is. Dat leidt vaak tot verzet tegen de inperking van de vrije keuze
(reactance in de psychologie), ongeloof jegens de boodschap (scepticism) of geen
zin hebben om te veranderen (inertia).
Als weerstand niet wordt voorkomen of geminimaliseerd, is de kans heel groot dat
interventies niet effectief zijn. Daarom is het gebruik weerstandsverminderende
technieken nodig (psychologisch onderzoek heeft die de afgelopen decennia aan
het licht gebracht).

3.4

Drie gedragsfasen en interventies

•

We onderscheiden drie gedragsfases. Het ombuigen van het gedrag van onbewust
naar bewust is een voorwaarde voor gedragsverandering. Het bewerkstelligen van
het gewenste gedrag een volgende stap. Daarna is het zaak om het nieuwe gedrag
vast te houden, anders is een terugval in oude gewoonten heel waarschijnlijk.

•

Interventies kunnen ook gebruikmaken van het gegeven dat het gedrag
geautomatiseerd is. Dit is met name interessant als het de bedoeling is om het
gewenste gedrag in stand te houden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van
reminders of prompts (een bord met de tekst “Let op uw kind”), of social influence
technieken zoals commitment en consistentie.

•

Voor de verschillende gedragsfasen zullen wij in de volgende stap van het
onderzoek de interventiestrategie ontwerpen. Dat houdt in dat we tot op concreet
niveau zullen aangeven welke interventies ingezet moeten worden en hoe die
interventie er inhoudelijk uit ziet. De grafische vormgeving valt buiten dat bestek.
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3.5

Aandacht voor speciale doelgroepen

Bij het ontwerpen van interventies moet rekening worden gehouden met speciale
doelgroepen, waarbij standaard interventies niet het gewenste effect of bereik hebben.
Laaggeletterden en niet-Nederlandstaligen
•
Er zijn mensen die niet (goed) kunnen lezen: informatie over verkeersopvoeding
komt dan slecht door. Nederland telt circa 2 miljoen laaggeletterden. In de
randstad zijn meer mensen laaggeletterd dan in andere delen van het land.
Laaggeletterden zullen niet bereikt worden met talige boodschappen. Daarvoor is
een andere strategie nodig.
•
Ook ouders die geen of slecht Nederlands spreken, zullen moeite hebben met het
begrijpen van informatie die hen wordt aangereikt. Het uitbrengen van informatie
in meerdere talen is een oplossing hiervoor.
Ouders die niet (kunnen) fietsen
•
Ouders met een niet-westerse etnische achtergrond maken minder gebruik van de
fiets en kunnen soms niet fietsen. Kinderen van deze ouders zullen minder in
aanraking komen met het verkeer als fietser en ze worden bovendien niet door hun
ouders begeleid (geen voorbeeldgedrag). Hier zal een aparte interventie voor
moeten komen.
Interventies gericht op persona’s
•
De interventies zullen worden toegespitst op specifieke groepen ouders,
afhankelijk van de leeftijd van het kind en de bereikbaarheid van deze ouder. Deze
persona’s worden in het volgende hoofdstuk toegelicht.
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4

Persona’s
•

•

Om effectieve gedragsverandering te bereiken bij ouders/opvoeders, volstaat niet
één communicatieaanpak. Er zijn veel verschillen tussen ouders. Dit zijn direct
waarneembare verschillen, zoals leeftijd, woonplaats, aantal kinderen,
opleidingsniveau etc. En daarnaast de ‘niet-zichtbare’ kenmerken zoals
ouderbetrokkenheid, kennis, en vaardigheden.
We hebben ouders ingedeeld in vier persona’s. De persona’s dienen om
koppelingen aan te brengen tussen kenmerken van personen en hun geldende
motieven en belemmeringen voor verkeersopvoeding en verkeersgedrag.
•
Een persona staat model voor een groep mensen met vergelijkbare
kenmerken (motivaties, kennisniveau, etc.) die vergelijkbaar gedrag vertoont.
Een persona is een stereotype weergave van een grotere groep ouders,
waarbinnen vanzelfsprekend weer individuele verschillen zijn.

•

De persona’s bevatten een aantal belangrijke aanknopingspunten voor
interventies. De eerste is de leeftijd van het kind: afhankelijk hiervan moeten
ouders een bepaalde verkeersopvoeding geven. De tweede is de bereikbaarheid
van de ouder: op welke plekken komen ze (alleen of samen met hun kind). Ten
derde de belevingswereld: welke waarden vinden ouders belangrijk? Met welke
thema’s houden zij zich bezig? Dit hangt samen met de leeftijd van het kind.

•

We hebben ervoor gekozen de persona’s te richten op ouders die nog niet het
gewenste gedrag vertonen: zij zijn zich nog onbewust zijn van bijvoorbeeld hun
kennistekort, het belang van voorbeeldgedrag/verkeersopvoeding, of hun eigen
verkeerde gedrag. Met interventies gericht op deze ouders is de meeste winst in
opvoedgedrag te behalen.

•

De persona’s zijn voorgelegd aan de doelgroep tijdens interactieve
interventieontwikkeling (deze zal verder worden toegelicht in rapportage Fase 3).
Aan de hand van de opmerkingen van ouders en resultaten van deze interactieve
interventieontwikkeling zijn de persona’s aangescherpt.
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4.1

Persona 1: ouder met kinderen tussen de 0-4 jaar

Omschrijving
•
Deze ouder heeft een kind in de leeftijdscategorie 0 tot 4 jaar. De kinderen gaan
nog niet naar school, maar naar de crèche of peuterspeelzaal.
•
Deze ouder is zich nog niet altijd bewust van verkeersopvoeding, en van het belang
van voorbeeldgedrag voor kinderen van jonge leeftijd.
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Kansen
•
Bij deze ouders is het van belang om hen bewust te maken van het belang van
verkeersopvoeding en voorbeeldgedrag op jonge leeftijd.
•
Ze zijn veel bezig met hun kind. Onderwerpen waar zij zich mee bezig houden zijn
opvoeding, (gezonde) voeding, en veiligheid in en rondom het huis. Met hun
kinderen hebben ze het over onderwerpen als dieren, natuur, familie.
•
Waarden die ze belangrijk vinden zijn gezondheid en veiligheid.
Bereikbaarheid
•
Ouders komen samen met hun kinderen bij de huisarts, het consultatiebureau, de
crèche, of de peuterspeelzaal. Daarnaast zijn zij te vinden in de supermarkt en de
speeltuin.
•
In het geval van het eerste kind, hebben deze ouders veel nieuwe spullen nodig. Zij
zijn dan ook te bereiken op plekken/winkels waar je deze spullen kan kopen.
•
Tevens zijn er Facebookpagina’s speciaal voor (jonge) ouders, evenals jonge ouders
die vloggen over opvoeding.
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4.2

Persona 2: ouder met kinderen op de basisschool

Omschrijving
•
De ouder met kinderen op de basisschool. Deze ouder heeft vaak een druk leven,
haast kan ervoor zorgen dat ze minder goede verkeersopvoeding geven of
voorbeeldgedrag vertonen.
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•

De ouder vindt opvoeding belangrijk, evenals verkeersveiligheid, maar denkt vaak
dat hij/zij het al goed doet. Ze hebben onvoldoende kennis van verkeersopvoeding
en de vaardigheden van kinderen op verschillende leeftijden, en zijn zich vaak niet
bewust van dit kennisgebrek.

Kansen
•
Het is belangrijk dat deze ouder zich bewust wordt van hun eigen (nog te
verbeteren) voorbeeldgedrag, en van hun kennisgebrek. Vervolgens is het
belangrijk dat de kennis van ouders omhoog gaat.
•
Waarden die ouders belangrijk vinden zijn gezondheid en veiligheid. Onderwerpen
waar ze zich met betrekking tot hun kinderen mee bezig houden zijn met name
school (sociale contacten), voeding, en veiligheid. Ouders zoeken de balans tussen
kinderen zelf dingen laten ontdekken, en begeleiding. Ze hebben het met hun
kinderen vaak over vriendjes/vriendinnetjes, sporten en spelen, en over
tv/computergebruik.
Bereikbaarheid
•
Ouders komen samen met hun kinderen veelal op school, sportclubs, hobbyclubs
zoals muziekles, en zwemles. Daarnaast zijn ze samen te vinden in de wijk of buurt
(bijv. straatfeesten of een speelveldje), speeltuin, winkels en supermarkt. Ook deze
ouders zitten op social media zoals Facebook.
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4.3

Persona 3: ouder met kinderen op de middelbare school

Omschrijving
•
De ouder met kinderen op de middelbare school is betrokken bij zijn/haar
kinderen, maar vindt ook zelfstandigheid belangrijk. Ze doen minder met hun kind
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•

samen dan ouders met jongere kinderen. Ook zijn zij minder vaak aanwezig als hun
kind deelneemt aan het verkeer.
Ze schatten de vaardigheden van hun kinderen vaak te hoog in: “het komt wel
goed, dat kunnen ze wel.”. De ouder is zich onvoldoende bewust van zijn/haar
begeleidende rol, dat ze nog invloed hebben, en van hun kennisgebrek wat betreft
de vaardigheden van kinderen op oudere leeftijd.

Kansen
•
Belangrijk is om deze ouders bewust te maken van hun begeleidende rol in het
verkeersgedrag van hun kinderen. De kennis van de (ontbrekende) vaardigheden
van kinderen op deze leeftijd in het verkeer moet omhoog. Hiervoor is het
belangrijk dat de risicoperceptie verhoogd wordt.
•
Een waarde die ouders belangrijk vinden is zelfstandigheid. Ze praten met hun
kinderen vooral over school (prestaties en huiswerk), de toekomst (studie), sociale
contacten en bijbaantjes. Ze houden zich bezig met het stellen van grenzen en
regels voor hun kinderen, bijvoorbeeld wat betreft uitgaan.
Bereikbaarheid
•
Als deze ouder samen met hun kind onderweg is, is dit met name voor uitjes (bijv.
een voetbalwedstrijd of naar de stad). Daarnaast komen ze samen in de
supermarkt.
•
Deze ouder doet meer activiteiten zonder zijn/haar kinderen dan jongere ouders.
Ze zijn dan ook te bereiken via hun eigen sociale netwerk, Facebook, en (lokale)
kranten. Ze zoeken verkeersinformatie via de ANWB of Veilig Verkeer Nederland.
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4.4

Persona 4: Ouder met meervoudige problematiek

Omschrijving
•
Ouders met problemen op meerdere fronten, zoals huisvesting, schulden, en
gezondheid, hebben veel aan hun hoofd. Hierdoor zijn zij minder bezig met
verkeersopvoeding.
•
Ze zijn zich minder bewust van het belang van verkeersopvoeding en
verkeersveiligheid. Ze zijn zich vaak niet bewust van hun kennisgebrek hierover en
zullen daarom niet snel op zoek gaan naar informatie.
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Kansen
•
Belangrijk is om deze ouder bewust te maken van het belang van samen oefenen in
het verkeer met zijn/haar kind. Basisbehoeften zoals gezondheid en veiligheid
vinden deze ouders met name belangrijk.
•
De ouder vindt het leuk om samen met zijn/haar kind iets te ondernemen.
Bereikbaarheid
•
De ouder is met name lokaal te bereiken: via hun eigen sociale netwerk, in
buurthuizen en wijkcentra, via een eventuele maatschappelijk werker, en via het
kind zelf.
•
Bij verstrekken van informatie is het belangrijk om rekening te houden met een
lager opleidingsniveau, en verminderd cognitief vermogen. Onbewuste
beïnvloeding kan bij deze groep waarschijnlijk een grotere gedragsverandering
teweegbrengen.
•
Met edutainment kunnen lager opgeleiden goed bereikt worden. Het is een
voorlichtingsstrategie waarbij de boodschap via amusement wordt overgebracht,
bijvoorbeeld via een televisiesoap.
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5

Onderzoeksmethoden
5.1

Kwalitatief onderzoek: diepte-interviews met ouders

Methode
•
Voor effectieve interventies, moeten we weten welke factoren het gedrag van
ouders verklaren. Daarvoor kan je het beste met de doelgroep zelf spreken.
•
Daarom hebben diepte-interviews afgenomen met ouders. Diepte-interviews zijn
een goede methode om dieperliggende motivaties en onbewuste drijfveren te
achterhalen. Dit gebeurt aan de hand van een ‘topiclist’ in plaats van een vaste
vragenlijst. Het is dus een semi-gestructureerd interview. Op deze manier hebben
ouders de ruimte om zelf onderwerpen en factoren naar boven te brengen, waar
wij vooraf nog niet aan hadden gedacht. De topiclist werd vervolgens weer
bijgewerkt en aangescherpt op basis van de eerste interviews.
•
We zijn in gesprek gegaan over verkeersveiligheid van kinderen,
verkeersopvoeding, eigen gedrag in het verkeer, gedrag van hun kinderen in
het verkeer, gedrag van andere ouders, informatie zoeken, en opvoeding in
het algemeen. Daarnaast hebben we gelet op verschillen tussen vaders en
moeders, jongens en meisjes, en welke domeinen (bijvoorbeeld gezondheid)
ouders belangrijk vonden.
•
Tijdens het interview letten we op welke aspecten ouders uit zichzelf zeiden
of ter sprake brachten, en welke aspecten wij echt naar moesten vragen. Ook
hebben we gekeken naar de onderliggende waarden van gedrag van ouders.
•
Een diepte-interview duurde een uur tot anderhalf uur. Het interview vond plaats
bij de ouders thuis. Vooraf wisten de ouders dat het ging over verkeer.
Respondenten
•
Zoals vooraf afgesproken, hebben we met in totaal hebben 20 ouders/opvoeders
gesproken (18 biologische ouders, 2 opvoeders). We hebben de ouders
geselecteerd op basis van de volgende criteria:
•
Geslacht (12 moeders, 8 vaders)
•
Leeftijd kinderen (10 ouders met kinderen op de basisschool, 10 ouders met
kinderen op de middelbare school en eventueel basisschool)
•
Woonplaats. 11 ouders waren woonachtig in de stad Den Haag, afkomstig uit
diverse wijken. 9 ouders woonden buiten de stad, in dorpen of kleinere
steden rondom Rotterdam of rondom Amsterdam (bijv. Vijfhuizen,
Ridderkerk).
•
Opleidingsniveau: VMBO of MBO (9), HBO (6) en WO (5).
•
Etnische achtergrond: 3 ouders hadden een niet-westerse etnische
achtergrond.
•
De respondenten hebben we verzameld via scholen in verschillende wijken in Den
Haag, en via een respondentenbureau.
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5.2

Interviews met deskundigen

•

Om eventuele gaten in de literatuur te kunnen opvullen en extra informatie te
verzamelen, hebben wij zes experts geïnterviewd. Deze deskundigen zijn:
•
Dr. Lenny van Rosmalen, assistent-professor aan de Leidse Universiteit,
gespecialiseerd in opvoeding en ontwikkeling.
•
Dr. Jolieke de Groot, senior researcher bij Wetenschappelijk Onderzoek
Verkeersveiligheid (SWOV), gespecialiseerd in gedragsbeïnvloeding in het
verkeer, de effecten van educatie en training op verkeersveiligheid en
persoonlijkheidskenmerken en emoties in het verkeer.
•
Dr. Willem Vlakveld, senior researcher bij SWOV, gespecialiseerd op onder
meer de gebieden van jonge beginnende bestuurders,
verkeersveiligheidseducatie en rijopleidingen, maar ook op het gebied van
heel andere onderwerpen als fietsveiligheid, onderzoek naar oogbewegingen
van verkeersdeelnemers en gedrag in sterk geautomatiseerde voertuigen.
•
Bsc. Fabiënne Voncken, in het verleden onderzoeksassistent op de
universiteit, nu bezig met een onderzoeksstage bij TrafficSkills, voert
onderzoek uit naar ouderbetrokkenheid bij verkeerseducatie.
•
Dr. Divera Twisk, senior researcher en coördinator fietsveiligheidsonderzoek
bij SWOV, gespecialiseerd in menselijk (verkeers)gedrag, leerprocessen,
jongeren, en evaluatie-onderzoek.
•
Ronald Wittenberg, heeft Wittenberg-Verkeerseducatie opgezet. Hij staat alle
betrokken partijen bij die betrokken zij bij verkeersveiligheid van kinderen,
zoals scholen, gemeenten, en ouders. Hij heeft veel praktijkervaring met het
beïnvloeden van het gedrag van ouders in het verkeer.

•

Deze personen zijn uitgekozen op basis van hun expertise, relevant voor de
onderzoeksvragen van deze fase. Ze zijn gevonden via de medewerkerspagina van
de universiteit, doorverwijzingen en de expertpagina van SWOV.

•

De interviews waren semi-gestructureerd. De interviews werden telefonisch
afgenomen aan de hand van een vooraf opgestelde vragenlijst. De volledige
vragenlijst is te vinden in de bijlage (Bijlage A). Deze vragen werden gebruikt als
handvaten tijdens het gesprek. Tijdens de interviews werd ook dieper ingegaan op
onderwerpen die door de experts naar voren werden gebracht. Afhankelijk van het
gebied van expertise, werd de vragenlijst per expert aangepast.

5.3
●

Deskresearch
De deskresearch hebben we uitgevoerd aan de hand van een zoektermenschema
(zie Bijlage B). Hiermee hebben we gewaarborgd dat de relevante combinaties van
zoektermen aan bod zijn gekomen en dat we verschillende invalshoeken van de
literatuur hebben belicht. Er is gezocht in zowel wetenschappelijke- als grijze
literatuur.
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●

De resultaten hebben we ingedeeld aan de hand van het Behavior Change Wheel
(Michie, 2014). Het Behavior Change Wheel is een goed onderbouwd model om
interventies voor gedragsverandering te ontwikkelen.
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6

Onderzoeksverslagen
6.1

Resultaten interviews met ouders

Bewust/onbewust van verkeersopvoeding en voorbeeldgedrag
•
Er is een duidelijk verschil tussen ouders die heel bewust bezig zijn met
verkeersopvoeding en hun voorbeeldgedrag, en ouders die hier niet bewust mee
bezig zijn.
•
De ouders die er bewust mee bezig zijn, geven ook meer aan wat ze doen aan
verkeersopvoeding, bijvoorbeeld uitleg geven in het verkeer. Deze ouders doen het
echter ook niet altijd goed. Er is bijvoorbeeld een gebrek aan kennis over hoe ze
het beste verkeersopvoeding kunnen geven, of tot op welke leeftijd dit belangrijk
is. De ouders die meer bezig bewust zijn met opvoeding en hebben meer tijd
hadden vaker geen baan buitenshuis of een parttime baan.
Associaties met kinderen in het verkeer
•
Veel ouders hebben de associatie ‘veiligheid’ of ‘gevaar’. Na dit te benoemen,
leggen ze vaak uit wat ze onveilig vinden. Soms hadden ze het over kinderen in het
verkeer in het algemeen, soms specifiek over hun eigen kinderen.
•
Het komt er vaak op neer dat anderen het fout doen, of dat bepaalde
verkeerssituaties onveilig zijn.
•
Ook wordt de onvoorspelbaarheid van het gedrag van kinderen genoemd, in
relatie tot gevaar.
•
Daarnaast praten alle ouders tijdens het interview met name over fietsen wanneer
ze het hebben over verkeersdeelname met hun kinderen, en in mindere mate over
de auto en lopen. Ze noemen vaak situaties die ze meemaken op de fiets of hoe ze
met bepaalde dingen omgaan wanneer ze fietsen. Zelden beginnen ze uit zichzelf
over situaties die zich voordoen in de auto.
Brengen/halen
•
Veel ouders met kinderen op de basisschool willen het kind het liefst op de fiets
brengen in plaats van met de auto, maar dit lukt niet altijd.
•
Motivaties voor de fiets zijn: dat het gezellig is, dat ze beweging krijgen
(“lekker en gezond, een stukje fietsen”), en dat kinderen zelfstandig leren
bewegen in het verkeer.
•
De kinderen vinden het zelf ook vaak leuk om te fietsen.
•
Wanneer ze met de auto gaan, is dit meestal omdat het slecht weer is, of uit gemak
(ze moeten meteen door naar hun werk).
•
Sommige ouders brengen hun kinderen lopend naar school. Een paar ouders met
een niet-westerse etnische afkomst konden niet fietsen of hadden geen fiets.
Daarnaast wonen ze heel dicht bij school, waardoor lopen het meest voor de hand
liggend is.
•
Ouders die hun kinderen achterop meenemen, geven vaak als reden dat ze het eng
vinden als kinderen zelf fietsen. Dit zijn de ouders angstiger zijn in het verkeer.
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•

Verder is haast ook een reden om kinderen in bijvoorbeeld de bakfiets mee te
nemen.
Tijdens het begeleiden van hun kinderen in het verkeer zijn veel ouders met de
veiligheid van hun kinderen. Dit geldt met name voor ouders van jonge kinderen.
Namelijk: opletten, corrigeren van gedrag, route uitkiezen.

Verkeersveiligheid
•
De eerste associatie met verkeersveiligheid is vaak het leren van de verkeersregels,
en de middelen zoals verkeerslichten die het veilig maken voor weggebruikers.
•
Fietspaden met een afscheiding vinden ouders veiliger dan losliggende fietspaden.
•
Vanaf groep 7 of 8 vinden de meeste ouders dat kinderen kunnen beginnen met
zelfstandig fietsen.
•
Bij kinderen die pas sinds kort actief aan het verkeer deelnemen (circa 3 tot 5 jaar)
zijn ouders zich wel bewust van de beperkte vaardigheden, en dat zij nog niet
zelfstandig kunnen fietsen.
•
Ouders zijn soms zelf over het algemeen al erg angstig in het verkeer, en laten
de kinderen daarom op de stoep fietsen.
Verschillen in omgeving
•
Wat ouders noemen als veilig of onveilig, hangt af van de fysieke omgeving. Zo
noemen ouders die in een landelijk gebied wonen vaak factoren zoals
vrachtwagens, en wegen waar auto’s hard rijden buiten de woonwijken. Ouders die
in de stad wonen, denken eerder aan drukke kruispunten, en scooters die door
rood rijden.
•
Binnen de stad blijkt het sterk af te hangen van de wijk waarin men woont. Ouders
uit wijken die slecht bekend staan, laten hun kind al sowieso liever niet alleen op
straat. De redenen hiervoor zijn sociale onveiligheid (‘die types die hier
rondhangen’) en fysieke onveiligheid (‘ze driften hier door de wijk heen’). Ouders
die in betere wijken wonen laten hun kind juist zelfstandig in de wijk fietsen, om te
oefenen.
•
Een ouder ziet een verschil tussen delen van het land: in het oosten zou een andere
mentaliteit heersen dan in het westen (in het oosten hebben mensen minder
haast). Dit verschil ziet hij ook tussen Rotterdam en Hoek van Holland:
“Hoekanezen zijn heel anders dan Rotterdammers. Rotterdammers hebben altijd
haast.”
Oudere kinderen
•
Oudere kinderen worden gezien als vaardig in het verkeer, voldoende om
zelfstandig veilig deel te nemen. “Kinderen van 13, die kunnen prima zelfstandig
fietsen”.
•
Veel ouders beseffen wel dat ook al kunnen ze volgens hen fysiek goed
fietsen, ze wel roekelozer zijn. “Ze kunnen het wel, maar ze hebben niet altijd
zin om het goed te doen.”
•
“Ze voelen zich koning op de weg.” Ze lappen veel regels aan hun laars.
•
De route naar de middelbare school vinden ouders vaak gevaarlijker dan naar de
basisschool, die meestal in de buurt van huis ligt. Dit wordt versterkt als het kind
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•

voor de middelbare school naar een ander dorp of andere stad moet. Ouders
vinden dat kinderen dit inmiddels wel moeten kunnen: “De route is minder veilig,
maar dat moet op die leeftijd kunnen”.
•
Opvallend is dat ze hier vaak geen opvoeding in hebben gegeven, omdat ze er
niet bij stilstaan dat dat nodig is.
Wat ze onveilig gedrag vinden bij deze leeftijdsgroep, is het gebruik van telefoon op
de fiets, en het naast elkaar fietsen van kinderen.

Subjectieve verkeersveiligheid
•
Of een situatie veilig is, bepalen veel ouders op gevoel. Ervaringen met ongelukken
spelen ook mee.
•
“Verkeersveiligheid, dat is een gevoel.”
•
Een ouder legt uit dat je soms de regels moet buigen om veilig aan het verkeer
deel te kunnen nemen, en dat dat lastig is om uit te leggen aan kinderen.
•
Het gevoel van veiligheid wordt verhoogd wanneer er meer regels zijn en
bijvoorbeeld meer verkeerslichten op kruispunten. Wanneer ouders een situatie als
overzichtelijk zien, gebaseerd op hun eigen perceptie, vinden ze een situatie
veiliger. Een onoverzichtelijke situatie vinden ze onveilig, terwijl dit gezien de
ongevalscijfers, niet altijd zo is.
•
Het hangt af van hoe voorzichtig de ouder is ingesteld. Hierin lijken we verschillen
te zien tussen vaders en moeders: moeders zijn voorzichtiger met betrekking tot
hun kinderen in het verkeer (laten ze minder snel zelfstandig gaan). Dit wordt ook
door de ouders zelf gezegd.

Eigen verkeersgedrag en beeld kinderen
Beeld eigen gedrag
•
Over het algemeen vinden alle ouders dat zij het zelf goed doen in het verkeer. Bij
doorvragen naar specifieke handelingen (hand uitsteken, door rood rijden) blijkt
dat ze het niet altijd goed doen. Dit duidt op een onrealistisch zelfbeeld van de
ouders.
•
Een gedeelte is zich wel bewust ervan dat ze het waarschijnlijk niet altijd goed
doen, ook onbewust (“ik denk dat ik het goed doe, maar je ziet je eigen fouten
niet”). Echter vinden ouders dit niet zo erg (“niemand doet het altijd goed”).
•
Ouders die aangeven soms door rood te rijden of tegen de richting in, zeggen
dit te doen omdat ze goed kunnen inschatten of het gevaarlijk is of niet.
•
Opvallend is dat verschillende ouders zeggen dat ze zich niet anders gedragen met
of zonder kinderen in het verkeer. Wel vinden ze het nog belangrijker om zich goed
te gedragen als er kinderen bij zijn. “Door rood fietsen doe ik nooit, en al helemaal
niet als er kinderen bij zijn.”
•
Sommige ouders vinden het vermoeiender of intensiever met kinderen erbij.
•
Ook geven ouders aan dat als zij zich niet aan de verkeersregels houden, hun
kinderen hen er op aanspreken.
•
Ze vinden dat ze zelf voldoende vaardigheden hebben om veilig aan het verkeer
deel te nemen. Zo bepalen ze zelf wanneer het nodig is om zich aan bepaalde
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•

regels te houden (alleen hand uitsteken als het nodig is, door rood rijden op de
fiets als er niks aan komt). Het is onwaarschijnlijk dat alle ouders daadwerkelijk
altijd op een veilige manier deelnemen aan het verkeer, terwijl ze dit dus zelf wel
denken. Het is mogelijk dat hier sprake is van zelfoverschatting met betrekking tot
de eigen verkeersvaardigheden.
Als ze het goed doen, doen ze dit omdat ze het goede voorbeeld willen geven,
en/of omdat het gewoonweg veiliger is (ze willen dat hun kind niks overkomt).
•
Een vader geeft aan dat hij zich beter is gaan gedragen in het verkeer sinds hij
kinderen heeft, ook als er geen kinderen bij zijn. Dit komt doordat hij zich
meer bewust is van zijn verantwoordelijkheid, ook naar anderen toe.

Beeld gedrag eigen kinderen
•
Ouders van jongere kinderen vinden vaak dat hun kinderen nog niet voldoende
vaardig zijn om zelfstandig aan het verkeer kunnen deelnemen.
•
Sommigen maken onderscheid tussen zonen en dochters: zonen worden vaak
als minder voorzichtig en minder verantwoordelijk gezien.
•
Oudere kinderen worden gezien als voldoende vaardig. Daarbij geven ouders vaak
aan dat ze geen of minder zicht hebben op het verkeersgedrag van oudere
kinderen. De ene ouder zou het graag willen weten als zijn of haar kind iets fout
doet en vindt dit duidelijk erg, de ander vindt het niet zo erg. “Als mijn zo door
rood zou fietsen zou ik dat niet erg vinden, maar alleen als hij het doet zoals ik het
doe.” (Vader, 58, zoon van 17)
Beeld van andere ouders
•
De meeste ouders hebben niet veel te zeggen over het gedrag van andere ouders.
Ze vonden het niet fijn om iets over andere ouders te zeggen (“iedereen doet
gewoon zijn best”). Het leek erop dat elkaar aanspreken of bekritiseren op de
opvoeding een gevoelig punt was. Over verkeersdeelnemers in het algemeen
hebben ze wel genoeg te zeggen: mensen rijden te hard en parkeren asociaal.
•
Wel geven sommigen aan dat bij school auto’s hard rijden of kinderen er zomaar
uitgooien. Dit is een probleem. Volgens hen zijn dit de ouders die het druk hebben
en veel geld hebben, en hun kind voor hun werk afzetten bij school zonder
rekening te houden met anderen.
•
Daarnaast vertelt een moeder dat veel ouders tegen de richting in op het fietspad
fietsen. Dit is volgens haar doordat zij niet door hebben hoe gevaarlijk het is, en
met name gemak.
•
Ouderbetrokkenheid: volgens veel ouders zijn het altijd ‘dezelfde ouders’ die
betrokken zijn bij school en informatie van school lezen.
Voorbeeldgedrag en verkeersopvoeding
Voorbeeldgedrag
•
Een aantal ouders noemt uit zichzelf voorbeeldgedrag. Bijvoorbeeld als we vragen
naar waarom ze goed gedrag vertonen in het verkeer, of waarvan kinderen het
meeste leren.
•
“De beste beïnvloeding is het voorbeeldgedrag van ouders.”
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•
•
•

•

•
•

“Ik wil niet het slechte voorbeeld geven, dan doen ze dat na.”
“Natuurlijk, alles wat ik doe, doet hij ook, net als met roken.” (vader, zoon van
6)
Echter heeft dit vooral betrekking op kinderen op de basisschool. Daarna zijn
ouders minder bezig met voorbeeldgedrag. Onder andere omdat ze minder vaak
samen met kinderen in het verkeer zijn, en omdat ze denken dat kinderen het
tegen die tijd zelf goed kunnen inschatten wat ‘goed’ en ‘fout’ gedrag is.
Ondanks dat een vader zich bewust is van zijn voorbeeldrol, geeft hij ook aan zijn
telefoon op te nemen in het verkeer als zijn zoontje (6 jaar) erbij is. Hij denkt niet
dat dit kwaad kan: “Ik leer hem later wel dat dat niet moet. Als ik gebeld wordt
neem ik gewoon op, natuurlijk kan ik dan nog goed opletten.”
•
Dit laat zien dat ouders soms denken dat ze het goed doen, maar toch
bepaalde kennis missen.
Kinderen herinneren ouders vaak aan hun voorbeeldfunctie, door ze te corrigeren
of te vragen waarom ouders iets verkeerd doen.
Voorbeeldgedrag wordt niet altijd genoemd door ouders wanneer gevraagd wordt
naar verkeersopvoeding. Sommige ouders zijn duidelijk niet bewust bezig met
voorbeeldgedrag vertonen. Deze ouders geven het goede voorbeeld, niet omwille
van goed voorbeeldgedrag, maar omdat ze een zo veilig mogelijke situatie willen
creëren voor hun kinderen . Bij sommige ouders lijkt voorbeeldgedrag echter zo
normaal te zijn, dat ze het soms niet uit zichzelf zeggen. Zij vertonen correct
voorbeeldgedrag omdat ze het belang van voorbeeldgedrag inzien, maar vinden dit
zo normaal dat ze het niet meer noemen als apart deel van de verkeersopvoeding.

Verkeersopvoeding
•
Ouders vinden zichzelf primair verantwoordelijk, en daarna school. Ouders kennen
hun kind het beste, en zijn het vaakst met hen in het verkeer. School is met name
voor de theorie belangrijk, ouders voor praktijk en theorie.
•
Een paar ouders zeggen dat school en ouders samen er verantwoordelijk voor
zijn. Een enkele zegt dat ze met name school verantwoordelijk vindt voor
verkeersopvoeding.
•
Onder eigen verkeersopvoeding verstaan ze het uitleggen van regels in het
verkeer, en meenemen in de situatie. Ook gevaarherkenning vinden ze
belangrijk: het kunnen inschatten van situaties. Sommige ouders geven aan dit
lastig te vinden om uit te leggen aan hun kinderen.
•
Ouders denken dat met name het ‘doen’ belangrijk is: oefenen met kind in de
praktijk en tijdens de verkeersdeelname praten over de verkeersregels die
voor die situatie relevant zijn.
•
Wanneer ouders met hun kinderen praten over verkeer is dit vaak naar
aanleiding van een situatie. Zowel thuis als in een verkeerssituatie. Vaak gaat
het dan om een onveilig moment.
▪
Een moment waarop ouders het thuis met hun kinderen hebben over
verkeer is tijdens het eten.
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•

Ouders denken dat het pas nodig is om kinderen over veilig verkeersgedrag te leren
wanneer ze actief gaan deelnemen aan het verkeer.
•
Kinderen die in het bijzijn van hun ouders op de stoep lopen of fietsen zien
ouders vaak nog niet als verkeersdeelnemer.

•

Ouders denken dat ze tijdens de pubertijd geen invloed meer hebben op hun
kinderen. En dat het niet meer nodig is om ze uitleg te geven over het verkeer:
tegen die tijd weten ze het wel.
•
Omdat ouders niet meer met kinderen meefietsen, denken ze weinig te
kunnen doen.
•
Ouders zien het als ‘loslaten’: niet te beschermend. “Je kan alleen maar hopen
dat ze het goed doen.”
•
Ze zijn niet vaak niet bewust ervan dat ze nog wel invloed hebben op die
leeftijd. “Ze luisteren toch niet meer naar je.”
Ouders die aan oudere kinderen nog steeds uitleg geven, doen dat vaak thuis,
bijvoorbeeld tijdens het eten. De motivatie is veiligheid, en dat ze zich netjes
gedragen in het verkeer voor anderen.
•
Eén ouder geeft aan zijn kinderen weleens stiekem te observeren om te kijken
of ze het goed doen.
Wel vinden ouders dat school eerder zou moeten beginnen met verkeersles, voor
groep 7.
Plezier in het verkeer, of bijvoorbeeld plezier in autorijden of fietsen, is iets wat
soms terugkomt. Ouders vinden het belangrijk dat kinderen het naar hun zin
hebben.

•

•
•

Kennis en informatie opzoeken
•
Vrijwel alle ouders zoeken nooit iets op over verkeersopvoeding. Ook zoekt meer
dan de helft van de ouders niks op over opvoeding in het algemeen.
•
Ze doen het op basis van ervaring, eigen inschatting, en gevoel. “Gewoon je
gezonde verstand gebruiken.”
•
Ze hebben niet het idee dat het nodig is iets op te zoeken, en denken er niet
over na dat dit een mogelijkheid is.
•
Eén ouder geeft aan dat ze zoeken naar verkeersopvoeding, bijvoorbeeld vanaf
welke leeftijd kinderen alleen kunnen fietsen, maar dat ze weinig duidelijkheid
daarover heeft kunnen vinden. Zij heeft behoefte aan meer duidelijke informatie.
•
Verkeersopvoeding is geen onderwerp van gesprek: ouders praten niet met elkaar
over verkeersopvoeding.
•
Het speelt niet. Daarnaast is het een gevoelig onderwerp: ouders willen elkaar
niet aanspreken op elkaars rol in de opvoeding.
•
Soms komt het ter sprake, omdat er bijvoorbeeld iets in de omgeving is
veranderd of gebeurd.
•
Er wordt soms wel informatie opgezocht over andere zaken met betrekking tot
opvoeding. Algemene dingen als ‘hoeveel zakgeld’. Verder zoeken ze eigenlijk
alleen dingen op als de kinderen nog heel jong zijn of als ze ergens tegen aanlopen
en het gevoel hebben dat ze niet precies weten wat ze moeten doen.
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Beschikbare informatie online
We hebben een check gedaan op de beschikbare informatie online over
verkeersopvoeding en verkeersveiigheid van kinderen. We komen we tot de
conclusie dat er informatie beschikbaar is, maar deze informatie is niet makkelijk te
vinden. Bijvoorbeeld na een paar keer doorklikken. Ook is de informatie verspreid
over verschillende bronnen (bijv. ANWB, Veilig Verkeer Nederland, Ouders.nl,
verkeerseducatiepunt), en niet op één plek verzameld. Als je de informatie wilt
vinden, moet je de goede zoekwoorden intypen en goed kunnen
zoeken/doorklikken.

Belangrijke waarden
•
Hier is een opvallend verschil te zien tussen groepen ouders. De meeste ouders
geven hier omschrijvingen als ‘gelukkig zijn’, ‘kunnen zijn wie ze willen zijn’, ‘zich
kunnen ontwikkelen, op sociaal en educatief gebied’. Ze vinden het belangrijk dat
hun kind zich kan ontplooien op de manier die hem of haar gelukkig maakt.
Daarnaast is er een groep ouders die meer op de basisbehoeften focust: zij vinden
de lichamelijk gezondheid en fysieke veiligheid het belangrijkst in het leven van hun
kind. Deze ouders noemen (sociale) ontwikkeling verder ook niet.
•
Wanneer de antwoorden worden vergeleken met het opleidingsniveau en de
beroepen van de ouders, lijkt het verschil in waarden samen te hangen met de
economische en sociale omstandigheden van ouders. Dit wordt ook duidelijk
aan de hand van de onderwerpen die besproken werden in de interviews. De
ouders die focussen op de lichamelijke gezondheid komen over het algemeen
uit slechtere wijken in de stad, hebben het financieel minder goed, en hebben
problemen zoals schuldhulpverlening, een kind met een traumatische
stoornis, en gezondheidsproblemen.
•
Deze ouders zijn ook minder bewust bezig met verkeersopvoeding, en meer
bezig met de veiligheid van hun kind (zowel sociale veiligheid in de buurt, als
lichamelijke veiligheid in het verkeer).
•

Verder geven ouders vaak ‘zelfstandigheid’ aan als een belangrijk aspect bij het
opgroeien van hun kinderen. Dit is ook iets wat je terugziet in hoe ze met
verkeersopvoeding omgaan: kinderen moeten zelfstandig worden.

Verbeteringen: ideeën van ouders zelf
•
Bij verbeteringen van de verkeersveiligheid van kinderen, denken ouders snel aan
hoe de verkeerssituatie verbeterd kan worden (bijvoorbeeld drempels plaatsen) of
aan hoe anderen het kunnen verbeteren (mensen moeten minder hard rijden). Ze
denken niet snel aan hoe zij hieraan kunnen bijdragen, totdat we hiernaar vragen.
•

Veel ouders geven aan dat bewustwording nodig is. Vaak worden ze door het
gesprek al meer bewust van verkeersopvoeding en het belang van
voorbeeldgedrag.
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6.2

Via school spreekt sommige ouders wel aan, en andere niet. Veel ouders denken
dat ouders de informatie van school toch niet lezen, omdat ze al zoveel mee
krijgen.
•
Een belangrijk aspect is het betrekken van ouders bij de verkeersles:
bijvoorbeeld ouders op straat laten controleren op veilig verkeersgedrag van
andere ouders en kinderen, of mee laten doen met de les. Dit vinden kinderen
ook leuk.
•
Een ander idee dat veel naar voren komt is het betrekken van kinderen bij het
bewust maken van ouders. Bijvoorbeeld kinderen op plekken laten staan waar
ouders het niet goed doen (bijv. tegen de richting in fietsen) en aan ouders
vragen of ze het wel goed willen doen.
•
Of kinderen een opdracht laten doen waarbij ze moeten letten op het gedrag
van de ouders. Als kinderen ouders erop aanspreken kunnen ze zich meer
bewust worden van hun gedrag.
Bij informatie geven is het belangrijk dat ouders niet gecorrigeerd worden of dat
het belerend over komt.
•
Veel ouders denken dat ze het al goed doen en zullen de informatie dan soms
ook niet lezen. Anderen houden rekening met dat ze niet alles weten en zullen
het voor de zekerheid toch wel lezen.
•
Door het belang van de veiligheid van hun eigen kinderen te benadrukken,
zullen ouders eerder informatie tot zich nemen. Veiligheid is voor veel ouders
namelijk een belangrijke waarde.
Informatie aanbieden op momenten dat ouders er open voor staan, bijvoorbeeld
als kinderen naar de basisschool gaan, of naar de middelbare school.
Games voor kinderen, virtual reality, om te oefenen met verkeersveiligheid.
Daarnaast zou een opfriscursus voor ouders een goede manier kunnen zijn, zonder
dat het gevolgen heeft voor bijvoorbeeld hun rijbewijs.

Resultaten interviews deskundigen

De resultaten van de interviews met zes deskundigen zijn gecategoriseerd per
onderwerp. Per resultaat is aangeven door welke deskundigen dit is vermeld.
Verkeerseducatie, actief opvoedgedrag en voorbeeldgedrag algemeen
•
Verkeersopvoeding. Verkeersopvoeding is alles wat gericht is op het aanleren van
juist verkeersgedrag aan kinderen (Twisk). Een onderscheid moet gemaakt worden
tussen informele verkeersopvoeding (door de ouders) en formele
verkeersopvoeding (door docenten). De formele verkeersopvoeding is
onvoldoende, omdat hier de nodige praktijkervaringen ontbreken. Informele
verkeersopvoeding kan deze praktijkervaringen bieden.
•
Invloed voorbeeldgedrag. Voorbeeldgedrag is erg belangrijk (Twisk, Van Rosmalen
en Vlakveld). Kinderen zijn zeer gevoelig voor voorbeeldgedrag, ook als passagier in
de auto (Vlakveld). Het stellen van regels vanaf zeer jonge leeftijd is erg effectief
(De Groot en Van Rosmalen). Dit heeft ook op latere leeftijd een doorwerkende
invloed. Ouders geven echter lang niet altijd het goede voorbeeld (Wittenberg).
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Parallellen opvoedingsdomeinen. Je kan niet zomaar parallellen trekken tussen
verkeersopvoeding en andere opvoedingsdomeinen (Van Rosmalen). Zo is het
domein van roken en alcohol heel anders. Opvoeding met betrekking tot gezond
eten is goed vergelijkbaar met verkeersopvoeding, omdat kinderen hier jonger en
kneedbaarder zijn, en voorbeeldgedrag heel belangrijk is.
Ouders nu. Ouders vertonen niet bewust voorbeeldgedrag in het verkeer, ‘ze
gedragen zich gewoon op een bepaalde manier’ (De Groot en Van Rosmalen).
Voorbeeldgedrag is een onbewust deel van de verkeersopvoeding.
•
Ze doen wel het een en ander op het gebied van verkeersopvoeding, alleen
niet per se op de juiste manier of in de juiste mate (De Groot en Twisk). Er valt
vooral veel te winnen op het gebied van actief opvoeden, gezien veel van de
verkeersopvoeding reactief is.
Verkeerseducatie. Er zijn twee vormen van verkeerseducatie:
•
Korte cursussen gericht op rijvaardigheden zijn niet geschikt om automatisch
gedrag aan of af te leren (bijvoorbeeld een slipcursus) (Vlakveld). Vaak
beperkte effectiviteit.
•
Educatie gericht op inzicht en cognitieve vaardigheden, richt zich op het
voorspellen van wat er op de weg gebeurt en het zien van potentiële gevaren
(Vlakveld). Ook worden kinderen bewust gemaakt van eigen beperkingen. Dit
heeft vaak veel meer effect dan de cursussen gericht op rijvaardigheden. Als
het bewustzijnsprogramma meer algemeen is en niet alleen gericht op
verkeer (dus bijvoorbeeld ook onderwerpen als alcohol behandelt), werkt het
vaak beter. (Vlakveld)
Verkeerseducatie op scholen.
•
Belangrijk is een combinatie van praktijk en theorie, en niet alleen maar
theorie, zoals veel scholen wel doen (Wittenberg). ‘Het voelt anders een
beetje als leren zwemmen uit een boekje’, verkeer is iets wat je in de praktijk
moet leren.
•
Deze verkeerseducatie moet beginnen vanaf groep 1 (Wittenberg), omdat het
belangrijk is om stil te staan bij de verschillende verkeersrollen die elke leeftijd
met zich meebrengt.
•
Het effect van de verkeerslessen is niet direct zichtbaar. Het kwartje valt
langzaam bij kinderen.
•
De politie kan er ook bij betrokken worden om verkeersproblemen rondom
scholen zoals foutparkeren op te lossen (Wittenberg). Dit kan eerst op een
vriendelijke manier, en als dat geen effect heeft via handhaving.

Keuze vervoermiddel
•
Volgende bestemming. De keuze van het vervoermiddel is erg afhankelijk van de
vervolgrit (De Groot en Vlakveld). Als ouders na het brengen/halen direct ergens
heen moeten (zoals werk) zullen ze vaker de auto pakken.
•
Afstand tot de school en veiligheid. Wanneer afstand groter is, kiezen ouders
sneller de auto (De Groot). Gevaarlijke routes kunnen de keuze voor de auto
stimuleren (De Groot).
•
Auto vermindert verkeersopvoeding. In Nederland worden steeds meer kinderen
met de auto gebracht (Vlakveld). De auto is het veiligst voor kinderen. De keuze
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voor de auto vermindert echter de mate van verkeersopvoeding, omdat kinderen
minder actief deelnemen en omdat het lastiger is instructies te geven (De Groot,
Vlakveld en Wittenberg). Tijdens verkeersdeelname op de fiets en lopend is het
makkelijker om instructies te geven (De Groot).
Ontwikkeling en kenmerken van het kind
•
Geslacht van het kind heeft invloed op het opvoedgedrag van ouders: zo mogen
jongens vaak sneller zelfstandig naar school en denken ouders dat meisjes
kwetsbaarder zijn (De Groot en Twisk). Jongens worden gezien als wat stoerder.
Ook vragen ze het vaak meer.
•
Opvoedgedrag. Ouders vertonen vaak het meest opvoedgedrag bij kinderen die
nog niet zelfstandig deelnemen, maar wel al een actieve verkeersdeelnemer zijn
(De Groot).
•
Beïnvloedbare fase. Het hangt natuurlijk van het type verkeersopvoeding af
(alcohol in het verkeer of leren oversteken) (Vlakveld), maar over het algemeen zijn
kinderen het meest beïnvloedbaar en ontvankelijk op basisschoolleeftijd (De
Groot). Op de middelbare school beginnen ze zich af te zetten tegen de ouders.
•
Universele ontwikkelingsfases. Er zijn universele ontwikkelingsfases, die invloed
hebben op het type verkeersopvoeding (Van Rosmalen). Op jongere leeftijd moet
je vooral bezig zijn met fysieke opvoeding en commando’s geven. Langzaamaan
krijgen kinderen steeds meer zelfstandigheid. Belangrijk is dat ouders ook op latere
leeftijd een doorwerkende invloed hebben wat betreft verkeersopvoeding.
•
De verkeersopvoeding kan beginnen wanneer kinderen gaan lopen (De
Groot).
•
Tot een jaar of 2 zijn ouders nog niet echt bezig met verkeersopvoeding, maar
gaat het meer om bewustwording voor hun: over het hoe en wat van veilig
vervoer (zitjes etc.).
•
Bij kinderen van 3 tot 10 pakken ouders hun rol meer op, krijgen kinderen
meer uitleg en worden ze gecorrigeerd:
▪
3 tot 6: bezig zijn met veilig oversteken (Wittenberg), welke
verkeersdeelnemers je waar tegenkomt en de verkeersregels.
Voorbeeldgedrag aanvullend (De Groot). Ga in gesprek met de kinderen.
Aan het eind van deze fase ontwikkelt zich het vermogen om je te
verplaatsen in anderen (theory of mind), dit is belangrijk in
verkeerseducatie (Vlakveld). Het kinderbrein kan dus nog niet zoveel aan,
ze focussen vooral op een ding (Wittenberg).
▪
8 tot 9: beginnen met zelfstandig naar school gaan (De Groot en
Wittenberg). Hier moeten ouders in gesprek gaan over wat kinderen
lastig vinden en waar ze tegenaanlopen. Belangrijk hier is transfer:
kinderen kunnen regels vaak moeilijk toepassen in nieuwe situaties.
▪
10 jaar: vanaf deze leeftijd worden kinderen beter in snelheid en afstand
inschatten (Vlakveld).
•
Middelbare school/pubers. Deze groep neemt meer risico, door de hormonen
(De Groot, Van Rosmalen en Vlakveld). Ze denken dat ze toch niks overkomt.
Sociale context, groepsdruk, alcohol en afleiding (smartphone) worden hier
belangrijk. Hier is het belangrijk om de gevolgen van gevaarlijk gedrag uit te
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leggen, reminders te gebruiken en regels te stellen. Dit is nog steeds richting
gevend. Ook de rol en taak van de ouders voordat kinderen aan het verkeer
deelnemen is belangrijk: zorg dat je kinderen licht hebben bijvoorbeeld. Op
deze leeftijd kan ook gebruik worden gemaakt van beïnvloedingsmethodes die
bij volwassenen worden gebruikt, zoals prompts en borden.
▪
16 jaar: gemotoriseerd verkeer neemt toe (Vlakveld). Hiervoor is de
prefrontale cortex erg belangrijk, verantwoordelijk voor plannen,
onderdrukken, impulscontrole en het afwegen en inschatten van risico’s.
Deze is pas volledig ontwikkeld op een leeftijd van 25.
Kennis over ontwikkeling kinderen. Kennis over de ontwikkeling van kinderen is
ontzettend belangrijk voor juiste verkeersopvoeding (De Groot, Twisk en Vlakveld),
ouders moeten de ontwikkeling en verkeersopvoeding op elkaar afstemmen.

Moderne technologie
•
Ontwikkeling kinderen. Moderne technologie heeft invloed op de ontwikkeling van
kinderen, maar we weten niet precies hoe omdat digitale media zo snel verandert
(Van Rosmalen). Waarschijnlijk is het zo dat de positieve gevolgen (zoals
verbeterde hand-oogcoördinatie) en negatieve gevolgen (zoals verminderde
concentratie) tegen elkaar opwegen. Het is dus niet per se negatief of positief voor
de ontwikkeling.
•
In het verkeer. Moderne technologie is in het verkeer vooral een afleiding (mobiel
checken), wat gevaarlijk is omdat kinderen gevoeliger zijn voor impulsen waardoor
ze minder controle hebben en snel afgeleid zijn (Vlakveld). Er wordt ook genoemd
dat kinderen minder horen wanneer ze met oortjes in fietsen wat gevaarlijk kan zijn
(Van Rosmalen).
Typen ouders
•
Deskundigen twijfelen veel bij het formuleren van een antwoord op de vraag of er
verschillende typen ouders te onderscheiden zijn wat betreft verkeersopvoeding.
Vaak wordt benadrukt dat er geen universele typen zijn en dat omstandigheden
ook heel belangrijk zijn. Gesuggereerd worden de volgende punten:
•
Werkend. Ouders die buitenshuis werken pakken vaker de auto, wat
verkeersopvoeding vermindert (Wittenberg).
•
Opleidingsniveau.
•
Hoger-opgeleiden zijn over het algemeen beter ingelezen en meer bewust
(Van Rosmalen).
•
In Amerika begeleiden hoger-opgeleide ouders hun kinderen vaak meer bij het
opdoen van rijervaring (Vlakveld). De reden hiervoor is onduidelijk.
•
Sociaaleconomische status (SES).
•
Lagere SES hebben vaker hulp nodig met opvoeden in het algemeen (Van
Rosmalen). Dit kan komen doordat ze meer stress hebben, vaker moeten
werken en minder geld hebben.
•
In gezondheidsonderzoek wordt gezien dat het langer duurt voor mensen met
een lagere SES meegaan in gezondheidstrends (Twisk), terwijl hogere SES dit
sneller doen.
•
Nationaliteit.

46

•

•

•

•

Qua verkeersopvoeding zijn er bij de experts geen cijfers bekend die laten zien
dat buitenlanders minder verkeersopvoeding vertonen. Migranten schijnen wel
minder te fietsen (De Groot), wat invloed kan hebben op de
verkeersopvoeding.
Woonplaats.
•
In dorpen is vaak meer betrokkenheid bij de school (Wittenberg). Vaak is het
in steden praktisch gezien moeilijker: de scholen zijn verder weg en er zijn veel
tweeverdieners waardoor er minder tijd is. Het regelen van een oppas kan
bijvoorbeeld een belemmering zijn om naar een ouderavond te komen.
•
In armere wijken kan er soms geen fiets gekocht worden, wat voor verschil
kan zorgen (Wittenberg). Over het algemeen zijn er volgens Wittenberg echter
weinig verschillen tussen arme en rijke wijken en de betrokkenheid.
Geslacht.
•
Moeders zijn veel vaker hulpouders dan vaders in het verkeer (Wittenberg).
Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat het veel tijd kost om
hulpouder te zijn en vrouwen meer tijd hebben doordat ze vaak minder
werken.
•
Qua informatieavonden is er geen verschil in opkomst tussen vaders of
moeders (Wittenberg).
Verkeersgedrag in het algemeen (Vlakveld).
•
Leeftijd: mensen gedragen zich gevaarlijker in het verkeer wanneer zij hun
rijbewijs net hebben gehaald en wanneer zij ouder dan 70 zijn.
•
Geslacht: het geslacht heeft invloed op het verkeersgedrag van adolescenten
(18 a 19 jaar), waar jongens zich gevaarlijker gedragen dan meisjes. Dit
verschil verdwijnt op latere leeftijd.
•
Vrijetijdsbezigheden: het aantal ongelukken hangt samen met slecht
georganiseerde vrijetijdsactiviteiten (zoals uitgaan).
•
Opleidingsniveau: de relatie is niet heel sterk, maar hoger-opgeleiden hebben
minder ongelukken dan lager-opgeleiden.

Attitude-behaviour gap
•
Dit gat is deels te wijten aan sociale wenselijkheid (Vlakveld). Ouders willen het
graag goed doen, en hebben de intentie hiertoe, maar vaak als het zover is komt
het er niet van (Van Rosmalen en Vlakveld). Dit is afhankelijk van de
omstandigheden en kan van dag tot dag verschillen.
Factoren die invloed hebben op voorbeeldgedrag en verkeerseducatie
•
Haast (stress en vermoeidheid). Haast belemmert verkeersopvoeding (De Groot,
Vlakveld, Van Rosmalen en Voncken). Het is soms een afweging: op tijd of
voorbeeld/opvoedgedrag.
•
Kennistekort met betrekking tot…:
•
Vermogens kinderen. Ouders schatten de vermogens van eigen kinderen niet
altijd goed in (De Groot, Twisk, Van Rosmalen en Vlakveld). Als kinderen een
jaar of 10/11 zijn, lijkt het alsof ze alles kunnen. Ook zijn ouders zich niet
bewust van de moeite die kinderen hebben met transfer van regels.
Opvoeding is hierdoor vaak te hoog gegrepen, niet aangesloten bij de
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ontwikkeling van het kind. Een onderzoek waarbij ouders een filmpje moesten
kijken over hoe hun kind zich gedroeg in het verkeer, maakte duidelijk
gemaakt hoe gevaarlijk het gedrag kon zijn. Hierdoor kwamen ouders in actie
(Vlakveld).
•
Verkeersopvoeding. Ouders weten niet altijd dat ze actieve verkeersopvoeding
moeten geven (De Groot).
Onbewust van het kennistekort. Ouders denken zelf goed te weten hoe ze hun kind
moeten opvoeden (De Groot en Twisk). Ze denken dat hun manier goed is, anders
zouden ze wel een andere manier toepassen, gezien ze het beste willen voor hun
kind (Van Rosmalen).
Onbewust gedrag en gewoontegedrag. Eigenlijk zou het een kleine moeite moeten
zijn om bezig te zijn met verkeersopvoeding, omdat je elke dag deelneemt aan het
verkeer (Wittenberg). Maar dit is juist ook waarom het niet gebeurd. Mensen zijn
heel erg bezig met de ‘waan van de dag’. Als ze naar de supermarkt gaan, zijn ze
bezig met daar komen en niet bezig met verkeersopvoeding. Het is vaak niet heel
actueel, alleen wanneer het fout gaat, staan ze erbij stil. Je zit in een soort flow,
zonder bewust met verkeersopvoeding bezig te zijn. Ook nemen mensen soms
zonder dat ze het door hebben de rol over van de kinderen in het verkeer, omdat
ze er niet bij stil staan dat ze dat niet moeten doen.
Risicoperceptie. Risicoperceptie speelt een rol in verkeersopvoeding (De Groot,
Twisk en Voncken). Wanneer risicoperceptie hoger is, vertonen ouders meer
(gepast) opvoedgedrag. Wanneer een situatie wordt ervaren als meer complex, zijn
ouders meer geneigd voorbeeldgedrag te vertonen (De Groot). Te weinig
subjectieve onveiligheid zorgt er ook voor dat ouders kinderen dingen laten doen
waar ze eigenlijk nog niet aan toe zijn (Twisk). Ouders denken inderdaad vaak ‘mij
gebeurt dit toch niet’ en houden zich daarom bijvoorbeeld niet aan de regels
(Wittenberg). Het moet echter ook weer niet te hoog zijn: dan wordt de
verkeersdeelname van kinderen en de praktijkervaringen beperkt.
Aantal kinderen. De aanwezigheid van broertjes en/of zusjes beperkt de mate van
voorbeeld en opvoedgedrag (De Groot).
Emoties. Angstige ouders zullen zich meer beschermend opstellen en dus
waarschijnlijk meer uitleggen en meer voorbeeldgedrag vertonen (De Groot). Hier
is nooit onderzoek naar gedaan. Wel is aangetoond dat angst zorgt voor een
hogere risicoperceptie.
Sociale bewijskracht. Volgens Twisk is het voor het gedrag van ouders belangrijk
wat andere ouders doen. Ze kijken naar andere ouders om te bepalen wat
‘normaal’ is en passen hun gedrag hierop aan.
Besef verantwoordelijk en belang verkeersopvoeding. Volgens De Groot zijn ouders
zich bewust van verantwoordelijkheid. Vlakveld, Voncken en Wittenberg geven
echter aan dat dit niet altijd het geval is. Twisk zegt ook dat ouders zich niet bewust
zijn van de urgentie van verkeersopvoeding en Wittenberg geeft aan dat ze het
vaak de verantwoordelijkheid van de school vinden.
Gebrek aan feedback. Ouders krijgen weinig feedback over hoe ze het doen en over
het belang van verkeersopvoeding (Twisk). Bij zwemles zie je de effecten aangezien
je kind niet zinkt naar de bodem. Bij verkeer is het veel onduidelijker of je kind
dingen bijvoorbeeld al goed kan inschatten.
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•

•

•

Betrokkenheid. Hoe meer betrokken ouders zijn, hoe meer verkeersopvoeding ze
laten zien (De Groot en Voncken). Betrokkenheid is weer afhankelijk van (deze
factoren zijn ook hierboven al genoemd, het kan dus zo zijn dat hun effect loopt via
de betrokkenheid) (Voncken):
•
Tijdgebrek: meer tijdgebrek betekent minder betrokkenheid en minder
actieve opvoeding.
•
Attitude: minder verantwoordelijkheid voelen voor de verkeersopvoeding van
kinderen, zorgt voor minder betrokkenheid en minder actieve opvoeding).
•
Risicoperceptie: verlaagde risicoperceptie zorgt voor minder betrokkenheid en
minder actieve opvoeding.
•
Interesse: interesse in het onderwerp verkeer zorgt voor vergrote
betrokkenheid, gezien in het komen naar informatieavonden of verkeersouder
worden (Wittenberg).
Excuses. Ouders komen vaak met excuses wanneer zij het verkeerde gedrag
vertonen (Wittenberg). Ze vinden het gedrag dan wel fout, maar praten het voor
zichzelf goed. Bijvoorbeeld: met de auto gaan is slecht, maar ik moet wel want ik
moet daarna door naar werk.
Verkeersrol. Wat mensen belangrijk vinden is ook afhankelijk van de verkeersrol
waar ze in zitten. Zo snappen ze als automobilist dat het heel irritant is als fietsende
mensen hun hand niet uitsteken. Als fietser staan ze hier minder bij stil, omdat het
toch altijd goed gaat.

Interventiemogelijkheden
•
Timing. Elk moment waarop een verandering plaatsvindt op het gebied van
verkeersdeelname is een moment waarop ouders zich bewust moeten zijn va de rol
die ze hebben en waar aandacht voor verkeersopvoeding moet zijn (Twisk en De
Groot). Deze veranderingen moeten door ouders als ‘groot’ ervaren worden.
Voorbeelden zijn een verhuizing, naar de basisschool gaan of leren fietsen.
•
Bewustzijn creëren:
•
Haast. Om om te gaan met het feit dat ouders het goede
voorbeeld/opvoedgedrag wel willen vertonen, maar dit niet altijd lukt door
haast of vermoeidheid, is het belangrijk ze bewust te maken van het feit dat
ook maar één keer het foute gedrag vertonen al een grote impact heeft op het
kind (Van Rosmalen). ‘Ook als je moe bent, moet je het goede voorbeeld
blijven geven.’
•
Verkeersopvoeding. Ouders moeten zich bewust zijn van hun
verantwoordelijkheid in de verkeersopvoeding (Vlakveld en Voncken).
•
Gevaar. Ouders moeten zich bewust zijn van hoe gevaarlijk kinderen zich
kunnen gedragen (Vlakveld).
•
Kennis wordt vaak pas gezocht als het fout gaat; dan zoeken mensen dingen op via
internet, kopen ze een boek, gaan ze naar een consultatiebureau,
informatieavonden of een arts of vragen ze het aan eigen of andere ouders (Van
Rosmalen). In het verkeer is niet echt een hulpvraag. Ouders worden op dit
moment niet echt blootgesteld aan informatie hierover (De Groot). Kennis zal
leiden tot gedragsverandering (Twisk).
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•

•

Weerstand. Omdat er in het verkeer niet echt een hulpvraag is, moet je uitkijken
voor weerstand (Van Rosmalen). Deze groep denkt dat zij het goed doen en
weerstand ontstaat wanneer je impliceert dat ze dit niet goed doen. Je moet
zorgen dat ze zich aangesproken voelen, zonder aan te vallen. Er moet begrip zijn
voor de fouten die gemaakt kunnen worden. Angst aanjagen zou ook weerstand
kunnen verhogen (De Groot). Wittenberg geeft ook aan dat het verstandig is
ouders op een positieve manier te benaderen en niet belerend, dat vinden ouders
erg vervelend.
Kanalen. Een groot probleem voor de meeste kanalen is dat je vaak alleen de
mensen bereikt die toch al interesse hebben in het onderwerp (Wittenberg).
•
School. Via ouderavonden kan handig zijn, zo komt informatie bij de ouders
zonder dat ze hier actief naar zoeken (Van Rosmalen). Rosmalen suggereert
ook dat mensen met een lage SES minder naar schoolavonden gaan. Mensen
met een hoge SES gaan wel naar de ouderavonden omdat die bezig zijn met
het beeld wat ze uitstralen, willen niet slechte ouders lijken. Wittenberg
organiseert informatiebijeenkomsten maar merkt op dat de mensen die
komen juist de mensen zijn die je niet wilt bereiken wanneer de avonden
specifiek voor verkeer zijn georganiseerd. Dit is volgens hem niet een bepaald
type mens, maar wel altijd een kleine groep die geïnteresseerd is in verkeer
(tussen de 5 en 20 mensen). Volgens hem is interesse in het verkeer de
belangrijkste reden om wel of niet naar de informatieavond over verkeer te
komen. Het zijn vaak mensen die er zelf al veel mee bezig zijn of mensen die
zitten met een bepaalde vraag (vaak: op welke leeftijd kan mijn kind
zelfstandig fietsen).
▪
Het maakt volgens Wittenberg wel een verschil of het een algemene
ouderavond is of een avond specifiek gericht op verkeer. Wanneer het
een algemene ouderavond is, is de opkomst groter.
•
Consultatiebureaus. Deze bureaus zijn goed in het aanbieden van de juiste
informatie op het juiste moment (De Groot en Twisk).
•
Websites. Erg toegankelijk voor ouders (De Groot en Vlakveld).
•
Experts. Ouders vertrouwen experts niet altijd, soms praten ze liever met
mensen uit de eigen omgeving (Twisk).
•
Brieven en flyers. Deze blijken niet effectief te zijn voor ouderbetrokkenheid
(Voncken en Wittenberg). Ouders krijgen al ‘100 brieven’ en lezen het vaak
niet echt goed door, het is meer scannend lezen. Omdat er vaak weinig
interesse is in het onderwerp verkeer, haken ze af als ze dit onderwerp zien
staan (Wittenberg). Onder andere daarom is het ook belangrijk om de teksten
niet te lang te maken, maar kort en bondig. Algemene oproepen op
bijvoorbeeld Facebook hebben over het algemeen weinig zin (Voncken en
Wittenberg).
•
Verkeersouders. Op sommige scholen is het echt een drama om
verkeersouders te vinden, en zij het vaak mensen die het doen ‘omdat het dan
moet’ (Wittenberg). Soms zijn mensen juist enthousiast. Vaak is het vinden
van een verkeersouder makkelijker in dorpen, omdat het niet altijd
tweeverdieners zijn en ze dus meer tijd hebben. Hij ziet geen verschil tussen
allochtonen en autochtonen.
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•

Via de kinderen. Een goede manier om alle ouders te bereiken en enthousiasmeren
is om de interventie via de kinderen lopen (De Groot, Van Rosmalen, Voncken en
Wittenberg). Bijvoorbeeld: een diploma halen samen met het kind of ouders
betrekken bij het leerproces of de kinderen stickers te geven wanneer ze met de
fiets komen. Hierbij halen de kinderen de ouders over om mee te doen. Bestaande
oudermodules in de verkeerslessen van scholen zijn echter nog niet altijd even
effectief.
•
Foto’s van de kinderen. Het toevoegen van foto’s van kinderen (bijvoorbeeld
van de verkeerlessen) zorgt voor meer interesse in de brieven (Wittenberg).
Ouders vinden het altijd leuk om beelden van hun kinderen te zien.
Spelenderwijs. Als het via de kinderen gaat, is het belangrijk dat de interventie leuk
is (De Groot en Voncken). Een interactief en aansprekend spel kan effectief zijn. Dit
is vooral om het kind te motiveren. Komt voort uit de theorieën over gamification.
Daarbij is het belangrijk dat het niet teveel tijd in beslag neemt, voor de ouders.
•
Wat een interventie ook leuk maakt voor kinderen, behalve spelenderwijs is
onverwachtheid (Wittenberg). Wittenberg laat in zijn lessen kinderen een
parcours fietsen met mobieltje en daarna zonder mobieltje, om te laten zien
hoeveel moeilijker is. Doordat kinderen dit niet verwachten, maakt het indruk
en vinden ze het leuk.
Persoonlijk verhaal. Ouders zijn meer geneigd lessen te trekken uit een persoonlijk
verhaal, dan uit statistieken of data (Vlakveld). Dit kan ook samenhangen met het
verminderde vertrouwen in autoriteiten.
Lokaal houden. Bij zijn verkeerslessen merkt Wittenberg dat kinderen veel beter
opletten als je een foto van een verkeerssituatie uit de buurt gebruikt, dan
wanneer je een willekeurige verkeerssituatie gebruikt. Hij denkt dat dit ook geldt
voor ouders. Dan is het namelijk meteen duidelijk dat het betrekking heeft op jou
en is het heel herkenbaar. Zo gaat het onderwerp leven.
Reminders. Volgens Wittenberg werken verkeersborden in de schoolomgeving heel
goed. In sommige gebieden gebruiken ze borden met Nijntje en een gedichtje om
ouders te herinneren aan het belang van veilig verkeersgedrag. De schoolomgeving
wordt zo een leeromgeving voor ouders. Deze herinnering is effectief omdat het
mensen uit de ‘flow’ haalt en ze bewust bezig laat zijn met verkeersopvoeding. Een
herinnering op het moment van het gedrag werkt velen malen beter. Het kost
echter wel veel geld en vraagt om structurele veranderingen.
Moderne technologie. Kan helpen bij de verkeerseducatie, vooral virtual reality,
waarbij ouders de gevaarlijke situaties vanuit de ogen van de kinderen kunnen zien
(De Groot & Van Rosmalen). Dit helpt voor het realiseren van het gevaar. Het wordt
ook gebruikt bij verkeerseducatie van kinderen, omdat het goed werkt om de
aandacht erbij te houden (Wittenberg).
De gemeente. Het betrekken van de gemeentes is soms lastig, omdat je niet goed
weet op welke wethouder je moet afstappen, die van verkeer of die van onderwijs
(Wittenberg). Wel staan ze ervoor open, gemeentes zijn vaak geïnteresseerd in
scholen, maar het moet natuurlijk wel binnen het beleid en budget passen.
Voorwaarden voor de interventie zijn: makkelijk, toegankelijk en leuk (Twisk).

51

6.3

Resultaten literatuuronderzoek

Algemeen
•

Voorbeeldgedrag algemeen: Meerdere onderzoeken tonen aan dat het gedrag wat
ouders vertonen in het verkeer in het bijzijn van hun kinderen invloed heeft op het
gedrag van hun kinderen (Carter et al., 2014; Schmidt, Morrongiello, & Colwell,
2014; Taubman - Ben-Ari, 2014).

•

Supervisie algemeen: Slechte supervisie hangt samen met meer ongelukken bij
kinderen (Pless, Verreault, & Tenina, 1989).

Keuze vervoermiddel
•

Kinderen leren waarschijnlijk het meest als ze de schoolroute fietsend of lopend
afleggen (Hoekstra & Twisk, 2010).

•

De auto. De belangrijke redenen voor ouders om de auto te pakken zijn:
•
Samenstelling gezin. Jonge gezinnen pakken vaker de auto om de kinderen
weg te brengen, evenals gezinnen waarin kinderen naar veel verschillende
locaties moeten worden gebracht (Verkennend Onderzoek Scholenaanpak,
2016).
•
Het minimaliseren van stress. De auto geeft vaak rust tijdens de door tijdsdruk
hectische ochtenden (Verkennend Onderzoek Scholenaanpak, 2016).
•
Onveilige schoolroute. Sommige ouders nemen de auto omdat ze de
schoolomgeving onveilig vinden (Houwen, Goossen, & Veling, 2003 in
Hoekstra & Twisk, 2010; Verkennend Onderzoek Scholenaanpak, 2016).
•
Afstand van de school. Ouders zijn eerder geneigd hun kinderen met de auto
te vervoeren wanneer de te overbruggen afstand groot is. Het gaat hierbij met
name om de perceptie van afstand, en niet om de daadwerkelijke afstand in
kilometers (Fisher & Campbell, 2001). Dit wordt bevestigd door het onderzoek
van McDonald en Aalborg (2009) waar de afstand van de school de
belangrijkste reden is om de auto te pakken. De afstand tot scholen wordt de
laatste jaren langer doordat ouders vaker specifiekere scholen kiezen en
doordat het aantal scholen afneemt (Verkennend Onderzoek Scholenaanpak,
2016).
•
Vervolgrit. Dat ouders na het wegbrengen vaak door moeten naar hun werk is
een belangrijke reden om te kiezen voor de auto (McDonald & Aalborg, 2009).
De afstand tussen thuis en werk is de laatste jaren toegenomen, door het feit
dat mensen tijdelijke banen hebben en steeds meer vrouwen gaan werken
(waardoor het huis tussen de werkplekken in wordt gekozen) (Verkennend
Onderzoek Scholenaanpak, 2016).
•
Weeromstandigheden. Slecht weer weerhoudt mensen van het kiezen voor
lopen of fietsen (Verkennend Onderzoek Scholenaanpak).

52

•
•
•

Snelheid. Het feit dat het tijd bespaart om met de auto te gaan, is een
belangrijke reden om voor de auto te kiezen (McDonald & Aalborg, 2009;
Verkennend Onderzoek Scholenaanpak, 2016)
Attitude autogebruik. Ouders die de auto handig vinden, bijvoorbeeld omdat
het beter in hun eigen schema past, brengen hun kinderen vaker met de auto
(McMilian, 2006).
Complicerende factoren als een BSO die fietsen niet meeneemt vanaf de
school of grootouders die de kinderen met auto halen waardoor fietsen op
school achterblijven en een tekort aan faciliteiten als goede fietsenstallingen
hebben ook invloed (Verkennend Onderzoek Scholenaanpak, 2016).

•

De fiets. De belangrijkste motieven om kinderen met de fiets naar school te brengen
zijn:
•
Gezondheid. Fietsen wordt als gezonde inspanning gezien (Verkennend
Onderzoek Scholenaanpak, 2016).
•
Ervaring kinderen. Het kinderen ervaring laten opdoen in het verkeer
(Verkennend Onderzoek Scholenaanpak, 2016).
•
Milieu en duurzaamheid. Fietsen bespaart uitstoot in de wijk (Verkennend
Onderzoek Scholenaanpak, 2016).
•
Kosten. De fiets kost minder dan de auto (Verkennend Onderzoek
Scholenaanpak, 2016).
•
Problemen met parkeren bij de school voorkomen (Verkennend Onderzoek
Scholenaanpak, 2016).
•
Mits gekoppeld aan een heel ander reis- en dagbestedingspatroon, is meer
vrije tijd ook een belangrijk aanvullend argument (Verkennend Onderzoek
Scholenaanpak, 2016).

•

Actief vervoer. Actief vervoer in het algemeen (zowel lopen en fietsen), hangt met
een aantal dingen samen:
•
Sociaal-economische status (SES). Er lijkt een verband te zijn tussen
vervoerskeuze en socio-economische status. Onderzoek toont aan dat
kinderen met een hogere SES vaker naar school lopen of fietsen dan kinderen
met een lagere SES (Schuit, & Van Oers, 2016).
•
Leeftijd kinderen. Verder gaan ouders met een wat ouder kind ook vaker
lopend of fietsend naar school (Pabayo, Gauvin, Branett, Morency, Nikiéma, &
Séguin, 2012; Schuit & Van Oers, 2016).
•
Etniciteit. Allochtonen maken minder gebruik van de fiets (Jorritsma, 2006).
Allochtonen kunnen vaker niet fietsen en bezitten minder vaak een fiets
(Verhoeven, 2009). In dit onderzoek, gedaan in twee buurten met een hoog
percentage allochtonen, waren de gevonden percentages wat betreft
fietsvaardigheid als volgt: Turken 72%, Marokkanen 78%, Surinamers 77% en
overige allochtonen 96%. 100% van de autochtonen kon fietsen.
•

Omgeving. Als de omgeving niet geschikt is om een kind in op te voeden (een
slechte wijk) (Pabayo et al., 2012) en wanneer deze als sociaal onveilig wordt
ervaren (Aarts, Mathijssen, Van Oers, & Schuit, 2013), wordt er vaker gekozen
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•

•

voor actief transport. Volgens Gielen et al. (2004) wordt er juist vaker gekozen
voor de auto in hoge risico buurten. Dit spreekt ook bevindingen tegen dat
ouders vaker voor de auto kiezen wanneer ze de omgeving als onveilig
inschatten (Houwen, Goossen, & Veling, 2003 in Hoekstra & Twisk, 2010;
Verkennend Onderzoek Scholenaanpak, 2016).
Self-efficacy. Lu et al. (2015) toonden een positieve associatie tussen selfefficacy van ouders en actief transport (lopen of fietsen).

Begeleiding in het verkeer.
•
Leeftijd kinderen. De belangrijkste reden voor ouders om kinderen te
begeleiden in plaats van zelfstandig te laten reizen, is dat ze het kind te jong
vinden om alleen te laten reizen (Barton & Huston, 2011; Morrongiello &
Barton, 2009; Soole, Lennon & Haowrth, 2014; Veilig Verkeer Nederland).
•
Onveilige schoolroute. De veiligheid van de verkeersroute naar school heeft
invloed op de vervoerskeuze (Houwen, Goossen, & Veling, 2003 in Hoekstra &
Twisk, 2010; Veilig Verkeer Nederland). Het is een veelgenoemde reden om
begeleid of zelfs met de auto naar school te gaan. Uit het onderzoek van
Ghekiere (2016) kwam echter naar voren dat de veiligheid van de omgeving
positief geassocieerd is met zelfstandig reizen voor meisjes maar niet voor
jongens.
•
Geslacht kinderen. Jongens mogen vaker zelfstandig reizen dan meisjes
(Ghekiere, 2016). Barton en Huston (2011) vinden geen geslachtsverschil in
termen van supervisie. Zij concluderen aan de hand van hun eigen onderzoek
en literatuuronderzoek dat geslacht van het kind inconsistent gerelateerd is
aan ouderlijke supervisie. Barton en Schwebel (2007) stellen dat de mensen
die het meest profiteren van supervisie, de kinderen zijn die slechte
gedragscontrole hebben of zich onveilig gedragen in het verkeer. Aangezien
jongens zich onveiliger gedragen in het verkeer, profiteren jongens meer van
supervisie.
•
Perceptie vaardigheden kinderen. Zelfstandig reizen is ook afhankelijk van de
perceptie van de fiets- en verkeersvaardigheden van kinderen, evenals de
leeftijd (Ghekiere, 2016). Percepties van fietsvaardigheden waren positief
gerelateerd aan zelfstandig reizen voor jongens uit steden, maar niet uit
dorpen.
•
Gezelligheid. Verder blijkt dat ouders het vaak heel gezellig vinden om hun
kind op te halen (Veilig Verkeer Nederland).
•
Grootte gezin. Schwartz et al. (2005) lieten zien dat kinderen uit grotere
gezinnen (4 of meer kinderen) minder vaak begeleid worden dan kinderen uit
kleinere gezinnen (1 tot 3 kinderen). Ook heeft deze eerste groep een
verhoogd ongevalsrisico (in het algemeen, niet per se verkeer), wat deels lijkt
te komen door de verminderde begeleiding.

Ontwikkeling kinderen
•

Jong geleerd is oud gedaan; het is belangrijk om op jonge leeftijd te beginnen met
de verkeersopvoeding, omdat het dan gewoontes worden die zich stabiliseren rond
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een jaar of 11 a 12 (Hoekstra & Twisk, 2010). Dit heeft een doorwerkend effect en
zorgt ervoor dat kinderen zich op latere leeftijd goed blijven gedragen.
•

•
•
•
•

•

•
•

•

4 tot 12 jaar: het leerproces is domein specifiek, wat betekent dat het lastig is
voor kinderen om dingen die ze in het ene domein hebben geleerd toe te
passen in een ander domein (Hoekstra & Twisk, 2010). Hierbij worden fouten
gemaakt. Impulscontrole is ook nog lastig voor deze groep kinderen.
Kinderen vanaf 5 beginnen vaak met fietsen (Hoekstra & Twisk, 2010).
Kinderen van 4 tot 8 kunnen oversteken, mits ze expliciet de opdracht krijgen
om het correct uit te voeren (Hoekstra & Twisk, 2010). Vanaf 8 wordt de fiets
een belangrijk vervoermiddel.
Kinderen tot 9 zijn slecht in het inschatten van gevaren, ze kunnen deze niet
goed zien aankomen (Hoekstra & Twisk, 2010; Soole et al., 2010).
Kinderen tot 10 jaar worden gemakkelijk afgeleid (Hoekstra & Twisk, 2010).
Vanaf 10 jaar wordt aangeraden om kinderen alleen te laten oversteken,
daarvoor dus liever niet (Barton & Huston, 2011). Vanaf deze leeftijd zien we
een stijging in risicogedrag (Twisk, 2014). De grootste verbeteringen in
fietsbeheersing zijn echter ook te zien op deze leeftijd (Hoekstra & Twisk,
2010), omdat kinderen veel oefenen.
Kinderen tot 11 jaar vinden het lastig om de aandacht bewust te richten op
het verkeer (Hoekstra & Twisk, 2010). Dit is vooral een probleem in
complexere situaties, met veel verkeersdeelnemers. Tot deze leeftijd twijfelen
ze ook vaak nog lang voor ze durven over te steken.
Tijdens de adolescentie neemt de invloed van ouders af, terwijl de invloed van
leeftijdsgenoten groter wordt (Twisk, 2014)
Bij jongere fietsers worden gevaarlijke situaties veroorzaakt doordat ze niet
goed in staat zijn basismanoeuvres uit te voeren of zich aan de regels te
houden, bij oudere kinderen ligt de oorzaak in riskant gedrag (Twisk, 2014).

Ouders passen hun opvoeding wel aan aan de leeftijd van de kinderen. Soole et al.
(2014) toonden aan dat ouders vaker de handen vasthielden bij het oversteken
(belangrijk onderdeel van supervisie in het verkeer) bij jongere kinderen (5-6 jaar)
dan bij oudere kinderen (7-9 jaar). Barton en Huston (2011) toonden ook aan dat
ouders hun kinderen meer begeleiden als ze jonger zijn en dat ze de soort
begeleiding ook aanpassen aan de leeftijd van het kind.

Geslacht kinderen
•

Gedrag kinderen. Jongens zijn vaker betrokken bij ongevallen dan meisjes (Hoekstra
& Twisk, 2010). Jongens hebben over het algemeen een minder goed besef van
gevaren. Vanaf een leeftijd van 3 jaar zien we dat de risicoperceptie bij jongens lager
is dan bij meisjes en dat ze ook vaker een optimism bias vertonen (Soole et al.,
2010). De fysieke vaardigheden van het fietsen zijn juist lastiger voor meisjes
(Hoekstra & Twisk, 2010).

Factoren die invloed hebben op verkeerseducatie
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Algemene verkeerseducatie
•

Perceptie vaardigheden kind. De mate waarin ouders verkeerseducatie geven wordt
(o.a.) bepaald door in hoeverre ze vinden dat hun kinderen de vaardigheden
beheersen die nodig zijn om veilig aan het verkeer deel te nemen (Drott, Johansson
& Astrom, 2009; Will & Geller, 2004). In het algemeen overschatten ouders deze
vaardigheden (Drott, et al., 2009; Morrongiello, & Barton, 2009; Rivara, Bergman, &
Drake, 1989). Dit is met name het geval bij kinderen van 5 en 6 jaar oud. De
overschatting neemt af naarmate het kind ouder wordt (Dunne, Asher, & Rivara,
1991).
•
In het onderzoek van Gielen et al. (2004) vroegen ze ouders om eerst het
risico op een ongeluk in te schatten voor kinderen in het algemeen, en daarna
om dit in te schatten voor de eigen kinderen. Slechts 29% van de ouders zei
dat hun eigen kinderen evenveel of meer risico liepen om in een ongeluk te
belanden.
•
Leach (2000) beschrijft twee verklaringen voor het feit dat ouders de
vaardigheden van hun kinderen overschatten. De eerste is het zogeheten
developmental optimism en de tweede is dat ouders hun kinderen graag
beoordelen op een manier die positief is voor hunzelf. Beide verklaringen
ontstaan uit het feit dat ouders zich graag positief willen voelen over hunzelf
en hun kinderen.

•

Subjectieve veiligheid/risicoperceptie. Voordat mensen voorzorgsmaatregelen
nemen is het belangrijk dat ze de negatieve consequenties van de situatie inzien en
dat ze het risico voor henzelf hoog genoeg inschatten. Ze moeten zich bewust zijn
van het gevaar. Wanneer mensen geen gevaar zien of wel gevaar zien maar het
risico voor zichzelf laag inschatten, is de kans op daadwerkelijke gedragsverandering
klein.
Dit geldt ook voor het verkeer: uit verschillende onderzoeken blijkt dat een lage
risicoperceptie een barrière is voor verschillende acties waarmee ouders bijdragen
aan veilig verkeersgedrag van kinderen. Ouders die weinig gevaar zien geven minder
verkeerseducatie (Gielen, DeFrancesco, Bishai, Mahoney, Ho & Guyer, 2004), laten
minder voorbeeldgedrag zien, laten hun kinderen vaker en op een jongere leeftijd
zelfstandig deelnemen aan het verkeer (Hoekstra, Mesken, & Vlakveld, 2010 in
Hoekstra & Twisk, 2010), in andere woorden begeleiden hun kinderen minder
(Barton & Huston, 2004; Gielen et al., 2004; Morrongiello & Barton, 2009), leggen
minder regels op (Gielen et al., 2004) en zijn minder geneigd om kinderzitjes (op de
juiste manier) te gebruiken.
•
In het onderzoek van Barton en Huston (2004) werd gevonden dat
risicoperceptie sterk samenhangt met de mate van begeleiding. Echter werd
dit alleen gevonden in wijken waarin de verkeersdreiging niet hoog was.
Misschien omdat het in de wijken met hoge verkeersdreiging normaler is om
je kind te begeleiden, onafhankelijk van je eigen risicoperceptie.

•

Risicoperceptie wordt door verschillende factoren beïnvloed.
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•

•

•

•
•
•

•

•
•

•

Leeftijd van het kind. Hoe jonger het kind, hoe hoger de risicoperceptie (Lam,
2001b). Uit het onderzoek van Lam (2001b) kwam naar voren dat dit de
sterkste voorspeller was. In zijn onderzoek keek hij naar leeftijd van het kind,
geslacht van de ouder, werkstatus en verkeersomgeving.
Eerdere ervaringen met ongelukken. Een opvallende bevinding is dat uit het
onderzoek van Brown, Koepplinger, Mehlman, Gittelman en Garcia (2002)
naar voren kwam dat ouders hun kind niet meer gingen begeleiden na een
ongeluk in het verkeer. Lam (2001b) toonde aan dat als ouders meer
ervaringen hadden met ongelukken binnenshuis, ze de risico’s van het verkeer
lager inschatten.
Sociaal-economische status. In hoge risico buurten zijn ouders met een hogere
SES zich meer bewust van de gevaren die worden veroorzaakt door de
aanwezigheid van veel verkeer (Gielen et al., 2004). Zij geven ook meer
supervisie, meer educatie en meer restricties. Dit is in tegenspraak met het
onderzoek van Cloutier, Bergeron & Apparicio (2011) waar werd gevonden dat
juist laagopgeleide ouders in het algemeen een hogere risicoperceptie
hebben.
Moeders. Over het algemeen hebben moeders een hogere risicoperceptie dan
vaders (Cloutier et al., 2011; Lam, 2001b).
Alleenstaande ouders. Over het algemeen hebben alleenstaande ouders een
hogere risicoperceptie (Cloutier et al., 2011).
Werkstatus. Met betrekking tot de werkstatus, hebben ouders die werkloos
zijn een hogere risicoperceptie dan ouders die fulltime werken (Lam, 2001b).
Een verklaring hiervoor kan zijn dat ze minder tijd doorbrengen met hun
kinderen in het verkeer, waardoor ze minder vaak blootgesteld worden aan de
gevaren die kinderen tegenkomen in het verkeer. Hierdoor is er sprake van
reduced awareness.
Leefomgeving. De leefomgeving heeft ook invloed in dat ouders/verzorgers
die wonen in een drukke verkeersomgeving een hogere risicoperceptie
hebben dan ouders in een rustigere verkeersomgeving (Lam, 2001b). Dit kan
komen doordat de verhoogde blootstelling aan verkeer zorgt voor heightened
awareness bij de ouders.
Vervoermiddel. Ouders die vaker met de auto reizen hebben ook een hogere
risicoperceptie (Cloutier et al., 2011).
Ervaren controle. Uit ditzelfde onderzoek blijkt ook dat ouders die weinig
controle ervaren over risico’s in het verkeer ook een hogere risicoperceptie
hebben. (Cloutier et al., 2011).

Kennis ouders. Ouders hebben informatie nodig over de vaardigheden en
beperkingen van hun kinderen om de juiste verkeersopvoeding te kunnen geven
(Hoekstra en Twisk, 2010). Uit meerdere onderzoeken blijkt dat ze deze kennis niet
altijd hebben.
•
Als aan Canadese ouders wordt gevraagd wanneer kinderen klaar zijn om over
te steken te voet, zegt maar liefst 52% dat kinderen het expliciet moeten
hebben geleerd en dat ze het dan al kunnen (Morrongiello, & Barton, 2009).
Slechts 9% denkt dat ervaring in het verkeer belangrijk is, en maar 17% noemt
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•

de ontwikkeling van kinderen als belangrijke factor in het oversteken (zoals
aandachtvaardigheden).
In het onderzoek van Gielen et al. (2004), in de Verenigde Staten, kon maar
15% van de participanten vier verkeerskennis vragen goed beantwoorden. Zo
wist 15% niet dat kinderen van 5-14 een groot risico liepen in het verkeer, 27%
wist niet dat zebrapaden (mid-blocks) gevaarlijker waren dan kruisingen, en
45% dacht dat kinderen jonger dan 10 jaar veilig de straat over konden steken.
Deze bevinding wordt bevestigd in het onderzoek van Soole et al. (2014) waar
42% van de ouders denkt dat kinderen jonger dan 10 de straat alleen over
kunnen steken of alleen kunnen fietsen. Ook Barton en Huston (2011) tonen
aan dat ouders vaak denken dat kinderen al voor 10 jaar zelfstandig kunnen
oversteken.

•

Dat er kennis ontbreekt bij ouders is duidelijk. Hoe groot het kennisgebrek is
verschilt tussen ouders:
•
Sociaal-economische status. Een vrij oude studie, uitgevoerd in Amerika,
toonde aan dat ouders met een lagere sociaal-economische status een
beperkter begrip hadden over de veiligheid van kinderen in het verkeer
(Eichelberger & Gotschall, 1990 in Lam, 2001). Mensen uit wijken met een
lager inkomen beantwoorden de vraag over wanneer kinderen zelfstandig
kunnen oversteken vaker fout dan mensen uit wijken met een hoger inkomen
(Gielen et al., 2004).
•
Verkeerssituatie. Voor mensen met een hoger inkomen, is er ook nog een
verschil in kennis tussen wijken waarin het risico op een ongeval hoger is, en
wijken met een lager risico (Gielen et al., 2004). In de wijken met een hoger
inkomen, wordt deze zelfstandig oversteken vraag vaker fout beantwoord dan
in de wijken met een lager ongevalsrisico. In de wijken met een lager
inkomen, wordt deze vraag ongeveer even vaak fout beantwoord in de
verschillende niveaus risicowijken.

•

Sociale bewijskracht/wat andere ouders doen. Als ouders andere ouders het juiste
gedrag zien uitvoeren (bijvoorbeeld: meeste ouders met de fiets), is de kans groter
dat ze dit dan zelf ook gaan doen (Hoekstra & Twisk, 2010). Dit kwam ook naar
voren uit het vragenlijstonderzoek van Goldenbeld, Boele & Commandeur naar de
fietshelm campagne ‘Coole kop, fietshelm op’ (2016). Sociale bewijskracht bleek
daarvoor zowel ouders als kinderen een belangrijke factor te zijn in het helmgebruik.
De twee belangrijkste redenen voor kinderen om een helm te dragen zijn: dat het de
wens is van de ouders en dat andere kinderen het ook doen. De belangrijkste reden
voor kinderen om het niet te doen, is dat andere kinderen het ook niet te doen. Ook
ouders kijken naar andere kinderen om te besluiten of ze hun kind een helm
opdoen. Ze worden sterk beïnvloed door wat zij zien als normaal.

•

Belang informele verkeerseducatie. Ouders moeten verkeerseducatie een belangrijk
onderwerp vinden voor ze hier iets aan gaan doen (Hoekstra & Twisk, 2010).
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•

Etniciteit. Rousseau, Francoeur, Bernard-Bonnin & Gaudreault (1996) keken naar het
verschil tussen autochtone en allochtone Canadezen in houding en gedrag met
betrekking tot ongelukjes bij kinderen in het algemeen. Immigranten vonden vooral
supervisie belangrijk, terwijl autochtone Canadezen meer preventieve maatregelen
namen (zoals het gebruik van helmen op de fiets). Dit kwam omdat de immigranten
minder kennis hadden over preventieve maatregelen.

Voorbeeldgedrag
•

Subjectieve veiligheid. Wanneer de verkeerssituatie als onveilig of gevaarlijk wordt
beoordeeld, zijn ouders meer geneigd om correct, veilig voorbeeldgedrag te
vertonen (Lam, 2000). Dit effect blijft bestaan na het controleren op
migrantenstatus en leeftijd van het kind.

•

De fysieke omgeving. Dit is een aparte categorie, waar voorzichtig naar moet
worden gekeken omdat het verband tussen subjectieve en objectieve veiligheid
zwak te noemen is (Hoekstra & Twisk, 2010).
•
Stoplichten versus schoolzones. Een studie in Engeland toonde aan dat ouders
meer voorbeeldgedrag vertonen in veiligheidszones waar je maar 20 m/h mag
rijden dan bij oversteekplaatsen met verkeerslichten (Pfeffer, Fagbemi &
Stennet, 2010). Dit komt volgens Pfeffer et al. (2010) doordat ze in deze zones
reminders hebben dat veilig gedrag nodig is, waardoor mensen meer veilig
gedrag vertonen. Bij verkeerslichten zijn de ouders meer bezig met het groene
licht halen dan met om zich heen kijken en stoppen op de stoep. Het ging hier
specifiek om voorbeeldgedrag met betrekking tot oversteken, waarbij je naar
links en rechts moet kijken voor je gaat.
•
Verkeersdrukte en –dreiging. Barton en Huston (2011) toonden aan dat
ouders meer gevaar ervaren en meer begeleiden afhankelijk van de omgeving.
Beiden worden hoger wanneer er meer verkeer is en wanneer de
verkeerscondities dreigender worden. Het kan zo zijn dat het effect van de
verkeersdrukte en -dreiging loopt via het subjectieve onveiligheidsgevoel, wat
dus ook hoger wordt hierdoor.

•

Geslacht kinderen. De invloed van geslacht op voorbeeldgedrag van ouders is
onduidelijk. In de literatuur staan tegenstrijdige dingen. Morrongiello en Barton
(2009) toonden ook aan dat Canadese ouders te voet bij jongens vaker veilig
voorbeeldgedrag vertonen dan bij meisjes. Dit is nog duidelijker bij jongere jongens.
Dit komt volgens Morrongiello en Barton (2009) doordat jongere kinderen en
jongens slechter zijn in veilig oversteken. Het kan dus zijn dat ouders dit inzien en
daarom meer veilig voorbeeldgedrag vertonen bij deze groepen. Het onderzoek van
Pfeffer, Fagbemi en Stennet (2010) in Engeland, toonde juist aan dat ouders te voet
meer veilig voorbeeldgedrag vertonen in het bijzijn van meisjes in plaats van
jongens. Het ging hier over oversteek-gedrag. Dit kan volgens hun komen omdat
ouders meisjes zien als kwetsbaarder, en ze daarom denken dat meisjes meer
bescherming nodig hebben.
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•

Automatisch gedrag. Verkeersgedrag van ouders is veelal automatisch (Hoekstra &
Twisk, 2010). Dit betekent dat voorbeeldgedrag ook vaak automatisch zal gaan.

•

Kennis. Lam (2001) toonde in een Australische studie aan dat kennis over de
algemene verkeersregels, regulaties en veilig gedrag, niet per se leidt tot meer
voorbeeldgedrag.

•

Geslacht ouders. Het onderzoek van Pfeffer, Fagbemi en Stennet (2010) in Engeland
toonde aan dat er geen verschil was tussen mannelijke en vrouwelijke ouders in
termen van veilig voorbeeldgedrag.

Ouderbetrokkenheid
•

Het model van Hoover-Dempsey en Sandler (1995, 1997), herzien door Walker et al.
(2005) beschrijft dat de mate van ouderbetrokkenheid wordt bepaald door een
aantal factoren:
•
Rol constructie. Ouders die vinden dat het bij hun rol als ouder hoort om
betrokken te zijn, zijn over het algemeen meer betrokken (Walker et al.,
2005). Dit wordt weer beïnvloed door:
▪
Hun ideeën over hoe kinderen ontwikkelen en over wat ouders moeten
doen om hun kinderen de juiste kant op te sturen.
▪
De sociale norm. De verwachtingen van individuen en groepen in de
omgeving van de ouders (=sociale norm). Hoe ouders denken over hun
rol is dus afhankelijk van externe factoren. Deze ideeën kunnen
gedurende de tijd veranderen.
▪
Self-efficacy. Ouders die het gevoel hebben in staat te zijn om hun kind
te helpen met leren zijn over het algemeen meer betrokken (Walker et
al., 2005).

•

Verder zijn er elementen in het leven van de ouders die een invloed hebben op de
mate van ouderbetrokkenheid. De belangrijkste zijn kennis, vaardigheden, tijd en
energie. Sociaal-economische status (SES) lijkt geen rol te spelen: verschillen in
ouderbetrokkenheid kunnen niet verklaard worden door verschillen in SES (e.g.,
Clark, 1983; Delgado-Gaitan, 1992; Griffith, 1998; Scott-Jones, 1987, 1995; Shaver &
Walls, 1998; Xu & Corno, 2003).

Andere domeinen
•

Gezond eten. Voor het aanmoedigen van gezond eten door ouders zijn vier
gedragingen geïdentificeerd: voorbeeldgedrag, beloningen, aanmoedigingen,
blootstelling, creativiteit en limiteren van hoeveelheid (Rylatt & Cartwright, 2015).
Onderliggende motivatie voor de ouders om deze gedragingen te vertonen vallen
onder vier thema’s, namelijk:
•
Verbeteren van de gezondheid.
•
Positieve relaties tussen ouder en kind.
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•
•

•

Praktische zaken en beperkingen (tijd, kosten, gebrek aan kookvaardigheden).
Emotionele motivatie (kinderen gezond laten eten zorgt dat ouders zich goed
voelen over zichzelf).

Betrokkenheid bij het schoolleven. Hoe betrokken ouders zijn bij de schoolprestaties
(gezien in het praten over schoolactiviteiten, het aanmoedigen en voordoen van
specifieke gedragingen, begeleiden van het werk of deelnemen aan activiteiten
georganiseerd door school) van hun kind is afhankelijk van de volgende dingen
(Bubić, & Antonela Tošic, 2016):
•
Self-efficacy van ouders. Een hogere self-efficacy, in hoeverre ouders geloven
dat ze de academische uitkomsten van hun kind kunnen beïnvloeden, hangt
samen met meer betrokkenheid.
•
Overtuigingen over educatie in het algemeen. Als ouders een positieve
houding hebben tegenover educatie (de school), vertonen ze ook meer
betrokkenheid.
•
Overtuigingen over de vermogens van hun kind. Wat betreft overtuigingen
over vermogens van kinderen, zien we dat ouders die geloven dat bepaalde
vermogens aangeboren (en niet aangeleerd) zijn, minder betrokkenheid
tonen.
•
Geslacht. Moeders lijken meer betrokken dan vaders, vooral als wordt
gekeken naar reinforcement gedragingen.

Geteste interventies
•

Na het uitvoeren van de interventie ‘Traffic Club’ gericht op het verhogen van het
actieve uitleg geven over verkeer door ouders, werden de volgende effecten
gevonden (West, Sammons, & West, 1993). Er was geen effect op supervisie. Echter
bleek dat kinderen met een betere sociaal-economische achtergrond beter
scoorden op verkeerskennis en vaker begeleid werden in het verkeer. Dit verschil
kan bijvoorbeeld komen doordat ouders met een gemiddeld inkomen minder
supervisie uitoefenen vanwege andere verantwoordelijkheden. Deze interventie
bestond uit het toesturen van boeken over verkeer. Deze boeken waren
aantrekkelijk gemaakt voor kinderen en ouders (bijvoorbeeld erg kleurrijk) en
moedigden ouderbetrokkenheid aan.

•

De fietshelm campagne in Zeeland bestond uit het gratis uitdelen van fietshelmen
aan groep 1 tot en met 4 in het startjaar, en de jaren daarop alleen aan groep 1
(Panneman, Adriaensens & Blatter, 2016). Promotieactiviteiten waren divers;
kleurplaten, voorstellingen, fotowedstrijden en het betrekken van ouders. Deze
campagne leek effect te hebben, omdat het gebied significant minder hoofdletsel
voorkwam dan in het controlegebied. Echter doordat een voormeting ontbrak, was
het niet echt te zeggen of er een effect is geweest. Volgens observaties en
vragenlijsten, was het gebruik van helmen wel toegenomen (Goldenbeld, Boele, &
Commandeur, 2016). Hierbij was ook gebruik gemaakt van een voormeting. Dit hing
samen met sociale bewijskracht (eerder beschreven).
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Interventiemogelijkheden
•

Verbeteren van verkeerseducatie via subjectieve veiligheid. Ouders die weinig
gevaar zien geven minder verkeerseducatie (Gielen, DeFrancesco, Bishai, Mahoney,
Ho & Guyer, 2004). Er moet een juiste mate van subjectieve (on)veiligheid worden
gevonden, waarin ouders wel gemotiveerd zijn om (de juiste) verkeerseducatie te
vertonen, maar het tegelijkertijd wel durven om te oefenen met hun kind. Dit kan
nog lastig zijn aangezien het verband tussen subjectieve en objectieve veiligheid
zwak te noemen is (Hoekstra & Twisk, 2010).

•

Kennis over ontwikkeling. Het bieden van kennis over de ontwikkeling van kinderen
kan handig zijn (Hoekstra & Twisk, 2010). Dit kan dan worden gedaan in combinatie
met een ontwikkelingstoets zodat ouders kunnen testen waar de eigen kinderen op
dat moment aan toe zijn. Dit kan helpen bij het overschatten van de vaardigheden
van de eigen kinderen.
•
Het leerdoelendocument geschreven door Vissers, Van Betuw, Nägele,
Kooistra, & Hartevelt Veenendaal (2005), kan gebruikt worden om informatie
uit te halen om te delen met ouders. Hier wordt de hele ontwikkeling
besproken met oog op het verkeer. Dit sluit aan bij het stuk over ontwikkeling
wat hier al in beschreven is. Er wordt ook genoemd waar ouders in welke fase
mee bezig moeten zijn.

•

Rolconstructie en ouderbetrokkenheid. Interventies die gericht zijn op het verhogen
van ouderbetrokkenheid kunnen er dus goed aan doen om zich (o.a.) te richten op
rol constructie.

•

Ouderbetrokkenheid via de kinderen. Een manier om ouderbetrokkenheid te
stimuleren is door het hun kinderen te laten vragen. Ouders willen hun kinderen
geven wat ze nodig hebben. Wanneer kinderen hun ouders om hulp vragen zullen ze
hier waarschijnlijk op willen reageren (Hoover-Dempsey et al., 1995).

•

Belang verkeerseducatie. Wanneer ouders verkeerseducatie als een belangrijk
onderwerp zullen zij hier meer aan doen (Hoekstra & Twisk, 2010). Het kan
verstandig zijn om verkeereducatie te presenteren als een onderdeel van de
algemene ontwikkeling en als een middel om zelfstandigheid en zelfredzaamheid te
verhogen.

•

Filmpjes gevaarlijke situatie eigen kinderen. Wanneer ouders de fouten van hun
kinderen in het verkeer te zien krijgen via filmpjes met bijvoorbeeld de dashcam
(het gaat hier om wat oudere kinderen), gaan zij hier sneller over in gesprek met
hun kinderen (Curry, Peek-Asa, Hamann, & Mirman, 2015).

•

Voorbeeldgedrag is automatisch gedrag. Verkeersgedrag van ouders is veelal
automatisch (Hoekstra & Twisk, 2010). Dit betekent dat voorbeeldgedrag ook vaak
automatisch zal gaan, waardoor interventies gericht op kennis, attitude en
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gedragsintentie weinig impact zullen hebben. De timing van de interventie is dan
belangrijk (Pol, Swankhuisen, & Van Vendeloo, 2007). Op bepaalde momenten
wordt het automatisch gedrag bewust, namelijk bij veranderingen in leefomgeving
of leefomstandigheden (verhuizing, geboorte kind). Dit biedt een punt waar je ze
informatie kan bieden. Dit automatische gedrag kan ook beïnvloed worden door
priming (Hoekstra & Twisk, 2010). Welke stimuli ouders onbewust kunnen
stimuleren om het juiste gedrag te vertonen, is echter nog niet duidelijk.
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Bijlagen
Bijlage A: vragenlijst deskundigen
Actieve verkeerseducatie en voorbeeldgedrag
1. Naar uw mening, zijn er bepaalde groepen ouders die meer (minder)
voorbeeldgedrag vertonen? (Leeftijd ouders, leeftijd kind, geslacht kind,
gezinsinkomen, geslacht, educatie, nationaliteit, vervoermiddel)
2. Denkt u dat ouders zich bewust zijn van de invloed van voorbeeldgedrag?
3. Zijn er bepaalde groepen ouders die meer (minder) opvoedgedrag vertonen?
(Leeftijd ouders, leeftijd kind, geslacht kind, gezinsinkomen, geslacht, educatie,
nationaliteit, vervoermiddel)
Ontwikkeling kind
4. Wat is de invloed van de leeftijd en het geslacht van het kind op
verkeerseducatie/voorbeeldgedrag? Welke fases zien we hier?
5. Hebben kinderen op verschillende leeftijden verschillende soorten
verkeerseducatie/voorbeeldgedrag nodig?
6. Tijdens welke fase zijn kinderen het meest beïnvloedbaar?
7. Op welke leeftijd moet verkeerseducatie/voorbeeldgedrag beginnen?
8. Versnelt het gebruik van moderne techniek (iPad, tablet, smartphones) de
cognitieve ontwikkeling van kinderen? Zijn ze hierdoor eerder klaar voor
verkeerseducatie?
9. [n hoeverre kunnen er parallellen getrokken worden met opvoedingskundige
kwesties/domeinen (zoals gezond eten, verkeer, alcohol)?
10. Hoe groot is de invloed van ouders op het gedrag van kinderen – en van
anderen (zoals leraar, vriendjes)? Specifiek: voorbeeldgedrag, opvoedgedrag.
Factoren die invloed hebben op actief opvoedgedrag en voorbeeldgedrag
11. Hebben ouders de intentie voorbeeldgedrag/opvoedgedrag te vertonen?
12. Welke factoren hebben invloed op het vertonen van
voorbeeldgedrag/educatiegedrag?
13. Fysieke factoren: subjectieve veiligheid, objectieve veiligheid, leeftijd van het
kind, praktische beperkingen. Specifiek bij een bepaalde groep?
14. Psychosociale factoren: risicoperceptie, bewustzijn, self-efficacy,
gewoontegedrag, emoties
15. Hebben ouders genoeg kennis over de invloed van
opvoedgedrag/voorbeeldgedrag op hun kinderen? Specifiek bij een bepaalde
groep ouders?
16. Beschikken ouders over kennis over wat het juiste
opvoedgedrag/voorbeeldgedrag is? Specifiek bij een bepaalde groep ouders?
17. In hoeverre zijn ouders zich bewust van het gat in kennis (overschatting kennis)?
18. Wat is de verklaring van een gebrek aan kennis? – bijv. self-efficacy
19. Hoe nemen ouders kennis over verkeerseducatie tot zich?
20. In hoeverre is verkeerseducatie een belangrijk onderwerp voor ouders (zien
ouders het als belangrijk)? Emoties die meespelen?
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Keuze vervoermiddel
21. Wat is het vaakst gekozen vervoermiddel voor ouders en kinderen?
22. Welke factoren beïnvloeden de keuze van het vervoermiddel? Fysieke
omgeving, nationaliteit, inkomen
23. Hoe heeft de keuze van het vervoermiddel invloed op het vertonen van
opvoedgedrag/voorbeeldgedrag?
Interventie mogelijkheden
24. Wat zou kunnen helpen bij het verkleinen van dit gat?Hoe kunnen we ervoor
zorgen dat ouders wel het goede voorbeeldgedrag gaan laten zien? Op welke
onderliggende factoren/waarden moet de interventie zicht richten?
25. Wat zou kunnen helpen bij het stimuleren van voorbeeldgedrag/opvoedgedrag?
Op welke onderliggende factoren moet worden gefocust?
26. Welke methoden bestaan al en wat is de effectiviteit hiervan?
27. Wat moet worden toegevoegd om de effectiviteit van verkeerseducatie te
verhogen?
28. In hoeverre moet er in de interventie ruimte gemaakt worden voor: emoties.
self-efficacy, risicoperceptie, kennis van ontwikkeling kind
29. Welke (praktische) factoren kunnen hinderlijk zijn voor de effectiviteit van
interventies?
30. Houden bestaande interventies rekening met de verschillende doelgroepen
(bepaalde ouders die het veel minder goed doen)? Zo ja, hoe? Hoe bereik je de
minst gemotiveerde groep?
31. Op welke manieren zijn ouders het beste te bereiken (welke kanalen)?
Bijvoorbeeld consultatiebureaus, scholen, huisarts. Verschilt dit per type ouder
(e.g. lager opgeleiden)
32. Hoe kan moderne techniek helpen bij het geven van verkeerseducatie voor
kinderen?
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Bijlage B: zoektermenschema
Dit is een overzicht van de zoektermen gebruikt bij het deskresearch. De algemene
zoektermen werden zonder toevoegingen gebruikt, en elke algemene term werd
gecombineerd met de verschillende toevoegingen.

Nederlands
Algemeen
•
•
•
•
•
•

Verkeerseducatie
Informele
verkeerseducatie
Voorbeeldgedrag
verkeer
Ouderbetrokkenheid
Voorbeeldgedrag
Opvoedgedrag

Gecombineerd met
toevoegingen:
•
•
•
•
•
•

Engels
Algemeen

Ouders
•
Motivatie
Omgeving
•
Kennis
Vaardigheden
Barrières
•

•
•
•
•
•
•
•

Parental
trafficeducation
Parental
supervision
traffic
Parental
modeling
behavior
traffic
Parental
role model
Imitation
behavior
traffic
Safe traffic
behavior
Modeling
behavior
parents
Imitation
behavior
children
Parental
education
Parental
involvement

Gecombineerd met toevoegingen:
•
•
•
•

Motivation
Capability
Opportunity
Safety

•

Environment

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Knowledge
Accident-risk
Intervention
Child traffic behavior
Barriers
Implementation
Child development
Risk perception
Self-efficacy
Attitude-behavior gap
Time/stress
Self-insight/self-awareness
Gender
Age
Demographics
Predictors
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Bijlage 3: Totstandkoming interventies op basis van gedragsanalyse
1

Onderzoek als belangrijke basis
•

•
•

2

In Fase 1 en 2 hebben we meerdere onderzoeken uitgevoerd. Uit deze
onderzoeken kwam belangrijke informatie naar voren voor het ontwikkelen van
doelgroepen, het definiëren en verklaren van het gewenste gedrag, en het
ontwikkelen van interventies.
In de vorige fase hebben we het gedrag onderzocht en de verklarende factoren in
kaart gebracht. Ook zijn de doelgroepen gedefinieerd waarop interventies gericht
kunnen worden.
In Fase 3 en in dit rapport wordt de volgende stap gezet: interventieontwikkeling.
De interventies die we voorstellen sluiten aan bij de resultaten uit ons onderzoek,
zijn wetenschappelijk onderbouwd, en bevatten de praktische implementatie. De
interventieontwikkeling heeft plaatsgevonden met behulp van het Behavior Change
Wheel, een wetenschappelijk onderbouwde methode voor
interventieontwikkeling.

Behavior Change Wheel voor interventieontwikkeling
•

•

•

Het Behavior Change Wheel, ontwikkeld door Susan Michie (2014), is een goed
onderbouwde methode om interventies te ontwikkelen die gedrag veranderen. De
eerste stap is het definiëren van het doelgedrag (in dit geval: het geven van
verkeersopvoeding en voorbeeldgedrag).
De tweede stap is het in kaart brengen van de verklarende factoren van het gedrag.
Dit hebben wij in Fase 2 volbracht. De gedragsfactoren, wat er nodig is om het
gedrag te veranderen, zijn in te delen in kennis, motivatie of omgeving. Dit zijn de
drie gedragsdeterminanten.
De derde stap is het overwegen van de verschillende typen interventies die
mogelijk zijn per gedragsfactor. Michie heeft per gedragsfactor of
gedragsdeterminant een lijst opgesteld welke typen interventies mogelijk effectief
zijn. Uiteraard hangt de effectiviteit af van het specifieke gedrag dat we willen
bereiken.

2

3

Typen interventies per doelgroep
•

Per doelgroep hebben we een uitgebreid overzicht opgesteld van de volgende
elementen: de benodigde gedragsfactoren (wat is er nodig voor het gewenste
gedrag?), per gedragsfactor bij welke determinant deze hoort (capability,
motivation, opportunity), en vervolgens welke typen interventies hiervoor allemaal
mogelijk zijn. Dit is gebaseerd op het overzicht van Michie van intervention
functions.

3

Tabel 1. Ouders kinderen 0-4 jaar
Wat is er nodig voor het
gewenste gedrag?
Automatisme doorbreken
Belang voorbeeldgedrag
Kennis verkeersopvoeding
Kennis ontwikkeling kind
Rol als ouder in
verkeersopvoeding
Intentie tot goed gedrag

Gedragsdeterminant Type interventie (doel)

Juiste risicoperceptie
Sociale support/culturele
normen (andere ouders)

Motivatie
Motivatie en
opportunity

Aanknopingspunten
Waar kan interventie op
inspelen?
Met welke drempels moet
rekening gehouden
worden?
Wat zijn geschikte
contactmomenten en
kanalen om de groep te
bereiken?
Welke momenten of lifeevents zijn geschikt?

Kennis
Kennis
Kennis
Motivatie

Education
Education
Education
Education, persuasion, modelling

Motivatie

Education, persuasion,
incentivisation, coercion,
modelling
Education, persuasion, modelling
Modelling

Waarden: Veiligheid, gezondheid
Interesses en belevingswereld: Opvoeding, voeding,
veiligheid. Dieren, natuur, familie.
Veel nieuwe informatie
Veel onderwerpen om mee bezig te houden
Huisarts, consultatiebureau, crèche, peuterspeelzaal.
Supermarkt, speeltuin. Winkels.
Facebook, vloggers
Belangrijke momenten in de ontwikkeling (kind zet
eerste stapjes), kind gaat voor het eerste naar de
peuterspeelzaal.
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Tabel 2. Ouders kinderen 5-11 jaar
Wat is er nodig voor het
gewenste gedrag?
Automatisme doorbreken
Kennis van
verkeersopvoeding
Kennis vaardigheden
kinderen
Bewustzijn van
kennisgebrek
Bewust van eigen
verkeerde gedrag (inzicht
in eigen gedrag)
Prioriteit geven aan
verkeersopvoeding

Gedragsdeterminant

Type interventie (doel)

Kennis

Education

Kennis

Education

Kennis

Education

Kennis/cognitieve
vaardigheid/attention

Haast verminderen
Juiste risicoperceptie

Motivatie? Behavioral
regulation?
Motivatie

Veilige omgeving om te
oefenen

Opportunity: fysieke
omgeving

Tijd om te oefenen

Motivatie
(intentie)/opportunity

Sociale support/culturele
normen (andere ouders)
Aanknopingspunten
Waar kan interventie op
inspelen?

Motivatie en
opportunity

Education, training,
environmental restructuring,
enablement
Education, persuasion,
incentivisation, coercion,
modelling, enablement
Education, trianing, modelling,
enablement
Education, persuasion,
modelling
Training, restriction,
environmental restructuring,
enablement
Education, persuasion,
incentivisation, coercion,
modelling
Modelling

Met welke drempels moet
rekening gehouden
worden?
Wat zijn geschikte
contactmomenten en
kanalen om de groep te
bereiken?
Welke momenten of lifeevents zijn geschikt?

Motivatie (goals,
intention)

Waarden: Veiligheid, balans zelfstandigheid
Interesses, belevingswereld: Voeding, school, veiligheid.
Vriendjes/vriendinnetjes, spelen, sporten.
Andere onderwerpen eisen aandacht op.
Haast.
Denken dat het om anderen gaat.
Informatie-overload.
School, sportclubs, muziekles, zwemles. Buurt,
speeltuin, supermarkt.
In het verkeer met kind.
Facebook, youtube.
Kind gaat eerste keer naar school, eerste schoolweek,
nieuw schooljaar, seizoenswisselingen, kind gaat naar
groep 8, kind krijgt nieuwe fiets.
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Tabel 3. Ouders kinderen 12 - 18 jaar
Wat is er nodig voor het
gewenste gedrag?
Automatisme doorbreken
Kennis van belang
verkeersopvoeding bij
oudere kinderen
Prioriteit aan
verkeersopvoeding
jongeren
Kennis van eigen rol:
invloed die ze hebben op
jongeren, betrokkenheid
Gelegenheid om met kind
te praten over verkeer

Gedragsdeterminant

Type interventie (doel)

Kennis

Education

Motivatie

Education, persuasion,
incentivisation, coercion,
modelling, enablement
Education, persuasion,
modelling, enablement

Besef risico’s jongeren
verkeer
Kennis vaardigheden kind
Auto: zelf goed gedrag
vertonen

Motivatie,
risicoperceptie
Kennis
Kennis, motivatie

Aanknopingspunten
Waar kan interventie op
inspelen?
Met welke drempels moet
rekening gehouden
worden?
Wat zijn geschikte
contactmomenten en
kanalen om de groep te
bereiken?
Welke momenten of lifeevents zijn geschikt?

Kennis, self-efficacy

Omgeving, motivatie

Education, persuasion,
incentivisation, coercion,
modelling, enablement
Education, persuasion,
modelling
Education
Education, persuasion,
incentivisation, coercion,
modelling

Zelfstandigheid, veiligheid
School, toekomst, sociale contacten, regels
Denken geen invloed te hebben
Zijn niet veel met kinderen in verkeer
Eigen netwerk, informatieavonden school. Samen met
kind dagje uit, kind met de auto ergens heen brengen.
Facebook, kranten online
Kind gaat eerste keer naar middelbare school (brugklas)
of nieuwe school, eerste schoolweek, kind kan
(scooter)rijlessen gaan nemen.
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Extra condities voor speciale doelgroepen
Voor onderstaande doelgroepen (o.a. laaggeletterden en ouders die niet kunnen
fietsen) gelden speciale condities. Daarnaast zijn echter de condities zoals hierboven bij
de andere doelgroepen genoemd geldig voor deze speciale groepen.
Tabel 4. Speciale doelgroepen
Wat is er nodig voor het
gewenste gedrag?
Lager opgeleiden
Kunnen begrijpen van
informatie
Hoger opgeleiden
Achtergrondinformatie
Tijd willen maken

Meervoudige problematiek
Cognitieve ruimte om
bezig te zijn met
verkeersopvoeding
Financiële middelen voor
bijvoorbeeld fiets

Gedragsdeterminant

Type interventie (doel)

Capability (kennis)

Education
Restructuring environment
(omgeving/tekst aanpassen)

Capability (kennis)
Motivation (intentie)

Education
Education, persuasion,
incentivization, coercion,
enablement

Capability (kennis),
motivatie (intentie)

Education, persuasion,
incentivization, enablement

Opportunity
(geld/fiets)

Enablement, restructuring
environment

Laaggeletterden en digitaal beperkt vaardigen
Kunnen begrijpen van
Capability (kennis)
informatie

Ouders die niet (kunnen) fietsen
Kunnen fietsen
Physical capability
Hebben van een fiets
Physical opportunity
Normaal vinden om te
fietsen
Willen fietsen samen

Social opportunity
(andere ouders)
motivation (intention),
motivation (beliefs
about consequences)

Education
Restructuring environment
(omgeving/tekst aanpassen)

Training
Environmental restructuring
(faciliteren?)
Modelling, enablement
Education, Persuasion,
Incentivisation, coercion
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