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In de periode van nul tot zes jaar maken kinderen 
een enorme ontwikkeling door; zij zijn bijzonder 
goed leerbaar. Het is dus juist in deze levensfase 
dat we het leervermogen van jonge kinderen opti-
maal benutten.

Onderzoek toont aan dat het belang van ver-
keerseducatie en aandacht voor verkeersveilig-
heid op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en 
basisscholen een positieve uitwerking heeft.

Door het aanleren van verkeerswoordenschat en 
bijbehorende verkeersafspraken (rood= stoppen,  
stoeprand = stop e.d.) leren kinderen spelender-
wijs al de basisafspraken m.b.t. het verkeer. 
Bovendien geldt dat, als je kinderen al op jonge 
leeftijd goed voorbeeld-gedrag laat zien, zij in 
staat blijken te zijn dit over te nemen. Jong 
geleerd is nu eenmaal oud gedaan!

Vroeg aangeleerd gedrag ontwikkelt zich tot rou-
tines;  belangrijk is dan dat op verkeersveiligheids-
gebied de juiste routines worden aangeleerd.

Kinderen leren het meest van mensen die 
dicht bij hun staan. Belangrijk daarom dat 
juist de ouders weten dat als zij samen met 
hun kinderen aan het verkeer deelnemen, zij 
het juiste voorbeeld moeten geven en met 
hun kind moeten praten over het verkeer. 
(belang van informele verkeers-educatie).
Dit gebeurt door middel van de ouderbij-
eenkomst.

* Doelgroep
Via de kinderdagverblijven en peuterspeel-
zalen bereik je al een grote groep ouders 
nog vóór dat hun kind op de basisschool zit. 
Je bereikt zo niet alleen een groot deel van 
de doelgroep 0 tot 6 jarigen maar ook een 
deel van de doelgroep 20 tot 60 jarigen (de 
opvoeders). JONGLeren in het verkeer be-
reikt dus een breed publiek en draagt bij tot 
een stukje bewustwording van het voorbee-
ldgedrag van ouders en opvoeders (pedago-
gisch medewerkers/onderwijzers).
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Over het verkeersproject vindt  communicatie 
plaats met de ouders. Mondeling, schriftelijk via 
nieuwsbrieven, website en sociale media. Ook 
via de kinderen komt de boodschap van veilig 
verkeer bij de ouders aan, zij  vertellen thuis 
enthousiast en veel over het thema, zo is onze 
ervaring en dat van de pedagogische mede-
werkers/onderwijzers.
Jongleren in het verkeer heeft een facebook-
pagina (https://www.facebook.com/Verkeers-
educatie)  gemaakt met tips en informatie voor 
ouders en leidsters.

* Jonge kinderen als positieve gedragsbeïn-
vloeders
Ook jonge kinderen zijn potentiële positieve 
gedragsbeïnvloeders. Al heel jong maken zij 
hun ouders en andere opvoeders bewust van de 
zaken die zij geleerd hebben. De uitvoerders van 
JONGleren in het verkeer in het hele land er-
varen dat keer op keer. Voorbeelden hiervan zijn 
de liedjes die gezongen worden, het voorlezen 
over leuke en leerzame‘verkeerskinderboeken’ 
en de alerte houding in de auto (riem om, rood = 
stoppen)
 
* Doorlopende leerlijn
De educatie voor jonge kinderen vindt steeds 
vroeger plaats mede gelet op de toenemende 
verkeersintensiteit en het gedrag van de ver-
keersdeelnemers. Tevens is een belangrijk aan-
knopingspunt de tendens van de brede scholen.

Op veel plaatsen is sprake van brede scholen, 
waarin een doorgaande lijn is te vinden van de 
kinderopvang en peuterspeelzaal naar de ba-
sisschool. Door aandacht te besteden aan de
doelgroep van de ‘voorschoolse periode (soms 

ook al ‘voorscholen’ genoemd) leg je een fun-
dament voor de verkeersopvoeding waarop de 
basisschool, vanaf de kleuterperiode op kan 
worden voortgebouwd.

Er ontstaan binnen de brede school of anders-
zins tussen basisschool en peuterspeelzaal en/
of kinderdagverblijf samenwerkingsverbanden, 
er worden gezamenlijk verkeersprojecten uit-
gevoerd; tevens is er een gezamenlijk belang om 
ouders aan te spreken op verkeersveilig gedrag 
in de schoolomgeving.

* nieuwe ouders
Wanneer het kind klein is staan ouders voor 
allerlei informatie, dus ook voor informatie over 
verkeersveiligheid en verkeersopvoeding,  meer 
open voor goede raad en voorlichting.

Door al in de periode voorafgaand aan de ba-
sisschool aandacht te besteden aan verkeers-
deelname leg je hier een belangrijk fundament. 
Advisering om kinderen op jonge leeftijd actief 
deel te laten nemen aan het verkeer (en niet 
vanaf de achterbank) maar door te bewegen in 
het echte verkeer, zijn belangrijke bouwstenen 
voor verkeerservaring en zelfvertrouwen.
 
Uit onderzoek blijkt dat ouders te weinig wan-
delen en fietsen met hun kind.
Als de kinderen met hun ouders actief deelne-
men aan het verkeer kunnen er veel routines in-
geslepen worden. Het is de bedoeling dat dat de 
juiste routines zijn, waarbij de ouders het goede 
voorbeeld geven. 
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* Slachtoffers
Alleen kijken naar dodelijke slachtoffers zorgt 
echter voor een te beperkte blik. Er vallen in 
deze doelgroep namelijk wel letselslachtof-
fers met zware of minder zware levenslange 
beperkingen.  William Kramer kinderchirurg 
traumachirurg UMC Utrecht  heeft hier op het 
NVVC 2015 aansprekende voorbeelden van 
gegeven en een lans gebroken voor o.a.het 
gebruik van helmpjes voor jonge kinderen.

Aantal kinderen dat niet veilig wordt vervoerd: 
Er is nog veel te winnen op het gebied van de 
veiligheid van de verkeersdeelname van kin-
deren. Met behulp van de juiste auto- en fiets-
stoeltjes waar kinderen op de juiste wijze in 
vervoerd worden. Volgens onderzoek uit de 
Taskforce kinderveiligheid wordt 75% van de 
kinderen niet juist vervoerd.
Jaarlijks belanden rond de 300 kinderen op de 
spoedeisende hulp van een ziekenhuis met 
letsel dat gerelateerd is aan ongelukken met 
autostoeltjes. Toch is 99 procent van de ouders 
ervan overtuigd dat ze hun kind veilig vervoe-
ren, Dit strookt met onderzoek gedaan naar 
gordelgebruik bij korte ritten. Vooral op school-
thuisroutes blijken kinderen gemiddeld minder 
vaak goed vastgezet te zijn. (25% zit niet goed 
vast, vlg. Zeeuws onderzoek)
Ook het gebruik van de fietshelm bij deze jonge 
kinderen kan veel hersenletsel besparen. Op 
het gebruik van deze hulpmiddelen wordt in het 
JONGleren project ingegaan en er wordt over 
gecommuniceerd met de ouders.

* Belang van de ouderbijeenkomst
Uit het huidige onderzoek blijk dat het goed is 
om ouders aan te zetten tot een meer proac-
tieve vorm van begeleiding. Ouders lijken nu 
vooral op te letten of en te corrigeren als er iets 
fout gaat. 
Aangezien het benadrukken van wat niet mag 
en hoort een averechts effect kan hebben op 
het gedrag van kinderen, zouden ouders er goed 
aan doen om een meer proactieve benadering 
te kiezen door uit zichzelf meer uitleg te geven 
en voor te doen hoe het wel moet en door goed 
gedrag te belonen.
http://www.swov.nl/rapport/R-2010-31.pdf


