Voor actuele informatie en ondersteuning van
verkeerseducatie in Gelderland en Overijssel

Verkeerseducatieloket
Iedereen die geïnteresseerd is in of bezig is met verkeerseducatie in Gelderland
en Overijssel* kan terecht bij het Verkeerseducatieloket. Het loket heeft een
website en een helpdesk.
Op de website vindt u onder andere een uitgebreid en informatief overzicht
van activiteiten, materialen, subsidiemogelijkheden, actuele en achtergrond
informatie. Daarnaast bieden wij ook lokaal ondersteuning aan Verkeersouders.

Het Verkeerseducatieloket
• heeft als doel om verkeersonderwijs op scholen te stimuleren.
• is een helpdesk voor schoolteams, ouders, gemeenten en politie.
• faciliteert en ondersteunt de Verkeersouders in Gelderland
en Overijssel.
• biedt informatie over subsidies in Gelderland en Overijssel.
• bundelt praktijkervaringen ter inspiratie van schoolteams
en (Verkeers)ouders.
• staat graag voor u klaar.
Wij zijn bereikbaar op ma-di-do-vr van 8.30 - 17.00 uur.
Verkeerseducatieloket Oost-Nederland
0575 - 518872
info@verkeerseducatieloket.nl
www.verkeerseducatieloket.nl

*Het Verkeerseducatieloket is onderdeel van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
Oost-Nederland. Sinds januari 2014 is dit een samenwerkingsverband tussen het
ROV Gelderland en ROV Overijssel.

Website
Op www.verkeerseducatieloket.nl vindt u veel nieuws en informatie over
verkeersveiligheidsproducten, voorbeeldprojecten en subsidies voor het
basis- en voortgezet onderwijs. Daarnaast is er een forum waar je informatie
uitwisselt en je ervaringen deelt over bijvoorbeeld het dragen van een
fietshelm of een verlichtingscampagne op de basisschool.
Om het u makkelijk te maken, kunt u zich aanmelden voor een maandelijks
schoolkrantartikel en voor onze nieuwsberichtenservice; u ontvangt dan
regelmatig een nieuwsbericht met actuele informatie.

Helpdesk
Vanuit de helpdesk adviseren en ondersteunen we op maat. Scholen,
gemeenten en verkeersouders in Gelderland en Overijssel kunnen ons
bellen en mailen voor informatie of advies. Het verkeerseducatieloket
organiseert een paar keer per jaar informatiebijeenkomsten, maar het loket
kan desgewenst ook bij uw (Verkeersouder)bijeenkomst of teamoverleg
aansluiten.

Leeftijdsspecifieke eigenschappen van
kinderen en jongeren
Natuurlijk is geen kind hetzelfde. Toch zijn veel vaardig
heden en beperkingen van kinderen gebonden aan leeftijd
en ervaring. Hieronder geven we weer wat dit betekent in
relatie tot het verkeer.

0-4 jaar
Dreumesen en peuters zijn zich enorm aan het ontwikkelen. Hun wereld
wordt steeds groter: van drempel, naar tuin, naar stoep. Ze zoeken grenzen
op, maar zijn ook nog heel vatbaar om regels en grenzen te leren.

0-4 jaar

Imitatie
Sociale imitatie begint al vanaf 7 maanden.
Tussen de 1 en 1,5 jaar begint het nadoen
van dagelijkse dingen. Het goede voorbeeld
geven is daarom belangrijk. Als ouder kunt u
laten zien dat u altijd stopt voor rood licht en
de gordel draagt in de auto.

tip
Ga samen met
uw kind op ontdekking.
Terwijl u wandelt of
fietst benoemt u wat u
onderweg tegenkomt:
de auto’s, de fietsers,
de verkeerslichten en
steek samen de hand
uit bij een bocht.

Taal
Ook kinderen begrijpen al woordjes
voor het eerste levensjaar. Woorden
zoals ‘auto’, ‘fiets’ en ‘pas op’.
De ontwikkeling van taal en begrip
zorgt ervoor dat een simpele uitleg
van situaties mogelijk wordt.

Zien en gezien worden

Een kind is zich niet bewust van
zijn of haar beperkingen. Als een
volwassene door rood loopt, let
deze extra goed op, maar kinderen
niet. Jonge kinderen kunnen nog
niet inspelen op onvoorspelbare
situaties en kunnen verkeerde
beslissingen nemen. Ze kunnen
de snelheid van verkeer nog niet
goed inschatten en zij kunnen
informatie (zoals het geluid van een
aankomende auto) nog niet goed
en snel verwerken.

Jonge kinderen hebben een
beperking die volwassenen vaak
vergeten: ze zijn klein. Kijk eens
vanuit de hoogte van uw kind. Over
een geparkeerde auto heen kijken
om te zien of er een auto aankomt,
kan niet. Niet alleen hebben jonge
kinderen een ander zichtsveld, ze
zijn ook slecht zichtbaar voor het
overige verkeer omdat ze makkelijk
verdwijnen achter zo’n geparkeerde
auto en ogenschijnlijk uit het niets
opduiken om over te steken.

Motoriek
De motorische ontwikkeling van 0- tot 4-jarigen gaat in hoog tempo.
• Tussen de 1 en 2 jaar leert een kind lopen. Vanaf dan kunnen kinderen zelf
meelopen met kleine wandelingetjes (naar de winkel, de hond uitlaten etc.).
• Tussen de 2,5 en 3 jaar kan een kind leren fietsen op een loopfiets.
• Tussen 3 en 4 jaar krijgen peuters vriendjes en willen graag ruimte om zelf te
spelen, ook buiten als het kan.
Peuters vinden het leuk om kleine opdrachtjes uit te voeren maar zijn nog niet
betrouwbaar: ze kunnen de omgeving helemaal vergeten en zomaar de weg op
hollen. Ook in panieksituaties kunnen 3- en 4-jarigen onverwachte dingen doen.

0-4 jaar

Beslissingen nemen

4-7 jaar

4 -7 jaar

Voor kleuters wordt de belevingswereld steeds groter; ze gaan naar school, spelen
met vriendjes, willen buiten spelen en leren fietsen. Dit vergt soms best veel van
ze. Opletten in het verkeer is er dan ook nog niet bij.

Fietsen

Regels

Rond 4 jaar beginnen kinderen
te fietsen. Maar ze slingeren
bij het omkijken en balans
houden bij langzaam fietsen
is moeilijk. Pas als het kind
de fiets zonder nadenken
kan besturen, kan het leren
deelnemen in het verkeer.
Meestal is dit rond 5 jaar.
Tot 6 jaar beseffen kinderen
niet echt wat dood betekent.
Tot deze leeftijd is verkeer
nog spel. Ze kunnen alle
antwoorden goed geven
en willen het graag goed
doen, maar omdat ze het
begrip gevaar niet kennen,
zullen ze op enig moment
toch gevaarlijk gedrag gaan
vertonen. Kies bewust waar
je fietst en denk niet dat als
je kind kan fietsen, dat het
ook een goede verkeers
deelnemer is. Oefening baart
kunst, maar pas rond het
14e jaar is een kind in staat
om de aandacht goed te
verdelen over het fietsen zelf
(als vaardigheid) en de rol als
verkeersdeelnemer.

Rond de 4 jaar beginnen kinderen regels te
leren. Dit is hét moment om simpele verkeers
regels uit te leggen. Zoals ‘wachten op groen
licht’ en waarom ‘stoppen bij de stoeprand’.
Tussen de 4 en 5 jaar beginnen kinderen kritiek
te leveren op volwassenen. De voorbeeldrol
van ouders blijft dus belangrijk.

Beperkingen
Kinderen van 4 jaar kunnen goed
rennen, maar plotseling stoppen levert
nog problemen op. Ook het feit dat
jonge kinderen klein zijn kan een gevaar
vormen: ze zijn slechter zichtbaar voor
het overige verkeer en kunnen niet over
objecten heenkijken. Daarbij komt ook
dat kinderen moeite hebben met het
verdelen van hun aandacht. Zij fixeren
zich op één activiteit of object. Een
spelend kind kan daarom de straat over
rennen zonder zich bewust te zijn van
gevaren. Ze rennen dan zonder uit te
kijken de bal achterna.

Kinderen hebben
een soort tunnelvisie.
Hun aandacht wordt
niet getrokken door
bewegingen in de
zijkant van hun
zicht. Dit ontwikkelt
zich pas rond 10
jaar en gebeurt
(bijna) automatisch
bij volwassenen.
Kinderen moeten
hun hoofd dus van
links naar rechts
bewegen om te
zien wat er aan de
zijkanten gebeurt.

tip

Horen
Kinderen kunnen
geluiden vaak niet
detecteren. Zij horen
prima, maar moeten
zoeken om te zien
waar het geluid vandaan
komt. Daarom reageren
zij niet of pas laat op
waarschuwingsgeluiden
zoals piepende remmen.

Oefen eens in een
rustige straat met
oversteken en laat uw
kind benoemen wat
het ziet ( bv. kleuren van
auto’s), zodat u kunt
nagaan of het kind écht
alles heeft gezien.

4-7 jaar

Kijken

8 -12 jaar
Dit is de periode dat vriendjes en vriendinnetjes heel belangrijk zijn. Samen
fietsen ze naar de sportclub of de school. Ze zijn daarbij al redelijk vaardig in het
verkeer. Sturen en opletten gaat vaak prima, maar de kinderen zijn ook nog heel
snel afgeleid en ze zijn vatbaar voor de invloed van vrienden.

8-12 jaar

Goed en slecht
Tussen de 7 en 8 jaar krijgen
kinderen gevoel voor goed en
slecht. Volwassenen kunnen hen
leren wat goed gedrag is: voor
zichtigheid en beleefdheid in het
verkeer, en wat niet: te hard rijden,
onderweg met je smartphone
spelen. Ook blijft aandacht voor
regels belangrijk, omdat kinderen
tot 8 à 9 jaar gevaar niet kunnen
zien aankomen.

Alleen op weg
Over het algemeen kunnen
kinderen van 9 jaar zonder
begeleiding over straat mits de
omgeving veilig is, het kind de
regels kent en de route geoefend
is. Een kind van deze leeftijd
kent de meeste verkeersregels
en -borden en kan anticiperen
op een gevaarlijke situatie. Dit
komt doordat de kunst van het
goed inschatten van bijvoorbeeld
snelheid van auto’s en gedrag van
verkeersdeelnemers ontstaat door
het vergelijken van ervaringen uit
het verleden.

Gevaarherkenning
Vanaf 9 à 10 jaar schatten kinderen
gevaarlijke situaties beter in. Ze
begrijpen waarom ze bijvoorbeeld
niet dicht bij gevaarlijke voertuigen
in de buurt moeten komen.
Ze hebben nog wel moeite met
gecompliceerde situaties en met het
combineren van meerdere regels.

tip
Laat uw kind een
leuke gekleurde jas dragen.
Dat maakt hem/haar beter
zichtbaar voor automobilisten.

Hersenen
De hersenen zijn belangrijk om te kunnen leren. Maar de hersenen van jonge
kinderen zijn nog volop in ontwikkeling. Deze zijn pas helemaal uitontwikkeld op
23-jarige leeftijd. Tot die tijd is het nodig om veel in het verkeer te oefenen, want
kinderen leren door ervaringen op te doen en deze ervaringen weer toe te passen
in nieuwe situaties. Ook de verkeersregels en bordenkennis moet veel herhaald
worden. Houd er ook rekening mee, dat kinderen regelmatig een terugval kunnen
hebben. Als ze bijvoorbeeld in een sterke groeifase zitten, gaat daar alle energie
naar uit. In die fases lijkt het alsof ze de verkeersregels niet meer kennen. Geduld:
het komt weer terug. Maar het betekent wel dat volwassenen altijd rekening
moeten blijven houden met onvoorspelbaar gedrag van jonge kinderen.

8-12 jaar

Het beoordelen van eigen gedrag
en keuzes en het inleven in anderen
is nog onderontwikkeld. Hierdoor
kunnen kinderen niet goed
inschatten wat een bestuurder
van een voertuig gaat doen. Ook
kunnen ze slecht onderscheid maken
tussen wat wel en niet belangrijk is
in een bepaalde situatie. Vanaf 11
jaar kunnen kinderen hun aandacht
gericht focussen op bijvoorbeeld
verkeer. Tot 16 jaar wordt deze
informatieverwerking steeds sneller.

12 -16 jaar
De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs brengt nieuwe
risico’s met zich mee. Doorgaans wordt de route naar school langer en voert deze
langs onbekende, soms complexe, verkeerssituaties. Ook buiten de schooltijden
gaan de jongeren zich vaker en verder verplaatsen, bijvoorbeeld naar sportclubs.
Ze komen ingewikkelder verkeerssituaties tegen, en zien zich regelmatig gecon
fronteerd met conflictsituaties tussen langzaam en snelverkeer.

12-16 jaar

Invloeden
Specifiek voor deze doelgroep en met
name bij jongens geldt dat zij regelmatig
grotere risico’s nemen. Daarnaast is
goedkeuring door leeftijdsgenoten
zo belangrijk dat men zich soms laat
meeslepen in gevaarlijke situaties.
Vanaf 11 à 12 jaar zijn de meeste kinderen
goed in staat om alle aspecten van het
verkeer te begrijpen. Ze kunnen situaties
vanuit meerdere oogpunten bekijken en
verschillende regels en omstandigheden
combineren. Het bewustzijn en de impuls
controle beginnen zich rond deze leeftijd
te ontwikkelen. De invloed van vriendjes
en vriendinnetjes begint toe te nemen en
de houding van “aan regels moet je je nu
eenmaal houden” verschuift naar “laten we
eens zien hoe ver we kunnen gaan”.

Motoriek
Bij 14 jaar kan een kind het lichaam
volledig beheersen, complexe situaties
overzien en gevaarlijke situaties
herkennen. Hierna kan dit evenwicht
verstoord worden door de puberteit,
het temperament of de mentaliteits
ontwikkeling.

Informatieverwerking
Tot 16 jaar hebben kinderen
meer tijd nodig om informatie te
verwerken dan volwassenen. Het
nemen van beslissingen duurt
daarom langer, waardoor zij in het
verkeer langzamer zijn of mogelijk
de verkeerde beslissingen nemen.
Pas rond de 25 jaar zijn
ontwikkeling van het bewustzijn
en impulscontrole voltooid.

12-16 jaar

tip
Op de website
www.verkeerseducatieloket.nl
vindt u veel interessante tips.
Ook vindt u er per leeftijdscategorie
links naar leuke liedjes, suggesties
voor boeken, spelletjes en internet
filmpjes die u samen met uw kind
kunt bekijken.
Voor de oudere kinderen staan er
ook diverse internetfilmpjes op de
website die kunnen inspireren bij
een gesprek over bijvoorbeeld het
gebruik van alcohol.

Ouders
Brengt u uw kind zelf naar school?
Dan weet u als geen ander dat dit
voor uw kind én voor uzelf nog
een hele uitdaging is. Uw kind leert
onderweg vooral van u om veilig aan
het verkeer deel te nemen.

Voorbeeldfunctie
Ouders zijn ontzettend belangrijk
voor het ontwikkelen van goede
vaardigheden in het verkeer door
kinderen. Uit onderzoek blijkt dat
kinderen het meeste leren van
‘volwassenen die veel voor hen
betekenen’.
Houdt u zich dus netjes aan de
regels: hand uitsteken bij het afslaan,
stoppen voor rood licht, oversteken
bij het zebrapad, niet bellen op de
fiets of in de auto en de autogordel
altijd om. Een kind neemt uw gedrag
vaak over.

Samen
Oefen thuis veel met je kind; fiets
samen rondjes in de wijk, leer
uitkijken, leg uit wat er in het verkeer
gebeurt en welke verkeersborden er
zijn. Geef het goede voorbeeld aan je
eigen kind én andere kinderen.
Zorg voor een veilige fiets voor
zowel je kind als jezelf. Doe samen
veel ervaring op in het verkeer door
zoveel mogelijk lopend en op de fiets
naar school te gaan.

Verkeersouders
Verkeersouders zijn ouders die
zich inzetten om de verkeersveilig
heid te vergroten op de school
van hun kind. Dit kan structureel
zijn (ouders die voor langere tijd
meehelpen), maar het kan ook
eenmalig zijn (bijvoorbeeld om bij
een activiteit te helpen).
Het verkeersouderschap is erg
breed. Als Verkeersouder brengt u
verkeersveiligheid onder de
aandacht bij de school, werkt u
mee aan een veilige schoolomgeving of helpt u mee bij een
verkeersprojectdag.  We raden u
aan te beginnen met één actie. Zo
kunt u ervaren of het werk van de
Verkeersouder u bevalt.

Hulp
Natuurlijk staat u er niet alleen voor.
Het Verkeerseducatieloket
ondersteunt Verkeersouders in
Gelderland en Overijssel bij hun
werkzaamheden door kennis en
advies aan te bieden. Daarnaast
kunnen Verkeersouders elkaar
ontmoeten tijdens bijeenkomsten,
elkaar inspireren op Facebook en
kennis en ervaring delen op het
forum. Op de website
www.verkeerseducatieloket.nl
staan ook talrijke schoolkrant
artikelen, voorbeeldprojecten en
tips voor ouderavonden.
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Oefen met uw kind
‘Van Samen Naar Zelf’
Volwassenen die een kind zelf naar
school brengen weten als geen
ander dat dit een hele uitdaging is.
Het kind leert onderweg vooral van
anderen om veilig aan het verkeer
deel te nemen. Maar hoe maak je
je kind nu het beste wegwijs in het
verkeer?
Op de website vindt u het
programma Van Samen
Naar Zelf met oefeningen voor
kinderen van 4 tot 10 jaar. Thema’s
zijn: Waar mag ik lopen of fietsen?
Hoe moet ik oversteken? Waar zit
het gevaar?

“Wat fijn dat er door het verkeerseducatieloket tegenwoordig zoveel
verschillende bijeenkomsten
georganiseerd worden” verkeers
oudercontactpersoon uit Nijmegen.

“Ik kijk regelmatig even op
de site of er weer iets nieuws
vermeld staat” verkeersoudercontactpersoon uit Putten.

“Als ik iets over mijn
peutergroep zoek, surf ik even
naar het Loket. Daar heb ik alle
informatie mooi bij elkaar staan “
pedagogisch medewerkster kinderdagverblijf uit Lochem.

”Gelukkig kon het Loket mij snel
verder helpen met het organiseren
van een les over de gevaren van
de dode hoek. Zij hebben vaak
rechtstreekse contacten met
organisaties” school uit Deventer.

Verkeerseducatieloket
Oost-Nederland
0575 - 518872
info@verkeerseducatieloket.nl
www.verkeerseducatieloket.nl

“Ik heb de juf van groep 5
gewezen op de boekentips en
internetfilmpjes die ik vond op de
website” ouder uit Genemuiden.

