Leeftijdsspeciﬁeke vaardigheden van
kinderen en jongeren in het verkeer

ROV Oost-Nederland

Wat kunt u doen?

ROV Oost-Nederland is in Gelderland
en Overijssel dé partner voor verkeers
veiligheid. Met onze kennis van
verkeersveiligheid en van het gebied,
brengen we de juiste partijen bij elkaar
en initiëren we projecten. We richten
ons daarbij op gedragsbeïnvloeding
van de weggebruikers.

Kinderen leren om zich veilig te
bewegen in het verkeer is een zaak van
ons allemaal: school, ouders en medeweggebruikers. Daarom vindt u in
deze brochure informatie over leeftijdsspecifieke eigenschappen van kinderen
waar rekening mee moet worden
gehouden in het verkeer. Maar ook tips
over veilig vervoer, goede zichtbaarheid
van kinderen en tips om samen met
kinderen te oefenen in het verkeer.

ROV Oost-Nederland is een initiatief
van de provincie Overijssel en de
provincie Gelderland.

Verkeerseducatie
Structurele aandacht voor verkeerseducatie is belangrijk voor het vergroten
van de kennis en vaardigheden in het
verkeer bij kinderen en jongeren.
ROV Oost-Nederland:
• Stimuleert verkeersonderwijs.
• Fungeert als helpdesk voor scholen,
gemeenten en de politie.
• Bundelt praktijkervaring ter inspiratie
voor scholen en (verkeers)ouders.

Website
Op de website www.rovoostnederland.nl/
educatie vindt u meer nieuws en informatie
over verkeerseducatie voor het basis- en
voortgezet onderwijs.

Contact
ROV Oost-Nederland helpt u graag!
Mocht u vragen hebben, neem dan
contact op:
038 - 499 81 40
info@rovoostnederland.nl

www.rovoostnederland.nl/educatie

Geef het goede voorbeeld
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. Een kind leert onderweg vooral van u om
veilig aan het verkeer deel te nemen.
Ouders zijn ontzettend belangrijk voor kinderen als het gaat om het ontwikkelen
van de juiste vaardigheden in het verkeer. Uit onderzoek blijkt dat kinderen het
meeste leren van ‘volwassenen die veel voor hen betekenen’. Die moeten zich
dus netjes aan de regels houden: 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 dit gedrag vaak over. Niet elke ouder is zich
hiervan bewust. Als leerkracht kunt u ouders tips hierover geven. Bijvoorbeeld in
de schoolkrant.

Samen oefenen
Wijs ouders er op dat het belangrijk is dat zij veel oefenen met hun kind: samen
fietsen in de wijk, leren uitkijken, uitleggen wat er in het verkeer gebeurt en welke
verkeersborden er zijn. Ouders kunnen zo het goede voorbeeld geven aan hun
eigen kind én andere kinderen. Een veilige fiets is dan natuurlijk een eerste vereiste
voor het kind en de ouder. Stimuleer dat ouders en kinderen zoveel mogelijk
lopend en op de fiets naar school gaan. Samen kunnen ze zo veel ervaring opdoen
in het verkeer.

Veiligheid voorop!

tip

Tip voor ouders: Elk jaar komen er 2.300
Kennis van de verkeerstheorie en
kinderen tussen de 1 en 6 jaar met hun
-praktijk is voor kinderen belangrijk
voet tussen de spaken en 1 op de 3 gevallen
om veilig over straat te gaan. Maar
loopt daarbij een botbreuk op. Met goede
even belangrijk is het om kinderen
spaakafscherming zijn deze ongelukken
zelf-beschermend gedrag te leren.
goed te voorkomen. Op www.veiligheid.nl/
Leer ze bijvoorbeeld oversteken op
kinderveiligheid/op-de-fiets vindt u meer
een plek waar ze goed zichtbaar zijn
informatie, een instructiefilmpje over spaakvoor het overige verkeer. Kinderen
beknelling en de Veilig-op-de-fiets check
voor het veilig vervoeren van uw kind op de
kunnen zichzelf ook beschermen
fiets. Zo weet u zeker of samen fietsen met
door een helm te dragen en goed
uw kind zo veilig is als u denkt!
zichtbaar te zijn in de donkere
maanden van het jaar. Is de reflectie
en verlichting voor- en achterop de
fiets in orde en gebruikt het kind die ook? Draagt het kind reflecterende kleding?
Want alleen wanneer andere verkeersdeelnemers het kind kunnen zien, kunnen ze
er rekening mee houden.

tip
Tip voor ouders: Bescherm uw kind met een helm. Wist u dat van de fietsende kinderen
van 0-5 jaar met hoofd-/hersenletsel negen op de tien dit letsel oploopt bij een ongeval
zonder botsing met een motorvoertuig? Vaak vallen deze kinderen omdat ze weinig
fietsvaardigheid hebben. Op www.veiligheid.nl/kinderveiligheid/op-de-fiets vindt u
koop- en gebruikstips voor een fietshelm.

Veilig in de auto
Voor het vervoer van het eigen kind in de auto hebben de meeste mensen
waarschijnlijk wel een stoeltje en gordel. Maar voldoen ze daarmee ook aan
alle veiligheidseisen? En wat als er een ander kind meegaat in de auto en er
is geen extra zitje?

tip
In de praktijk blijkt dat 3 op de 4 kinderen niet
veilig in de auto zit. Welke autostoel het beste bij
het kind past, hangt af van een aantal factoren,
waaronder de lengte, het gewicht en leeftijd van
het kind. Meer informatie over gordelgebruik en
autozitjes vindt u op autostoeltjes.veiligheid.nl.

Verzamel op school
oude (goedgekeurde)
autostoeltjes en
zitverhogers en stel
ze beschikbaar aan
ouders als ze andere
kinderen vervoeren
in de auto.

Verkeersouders
Verkeersouders zijn ouders die zich inzetten om de verkeersveiligheid op de
school van hun kind te vergroten. Dit kan structureel zijn als ouders zich voor
langere tijd verbinden, maar het kan ook eenmalig zijn door bijvoorbeeld bij één
activiteit te helpen.
Het verkeersouderschap is erg breed. Een verkeersouder brengt verkeersveiligheid
onder de aandacht bij de school, werkt mee aan een veilige schoolomgeving of
helpt mee bij een verkeersprojectdag.

tip
Tip voor ouders: Verkeersouders staan er niet alleen voor. Veilig Verkeer Nederland
ondersteunt VVN Verkeersouders bij hun werkzaamheden door gratis kennis,
materialen en advies aan te bieden. Daarnaast kunnen VVN Verkeersouders
elkaar ontmoeten tijdens bijeenkomsten en elkaar inspireren op Facebook.
Gratis aanmelden kan op de website vvn.nl/vrijwilligers/verkeersouders

Leeftijdsspecifieke eigenschappen van
kinderen en jongeren
Natuurlijk is geen kind hetzelfde. Toch zijn veel vaardigheden
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
Tip voor ouders: Ga samen met
uw kind op ontdekking. Terwijl
u wandelt of fiets, benoemt u
wat u onderweg tegenkomt: de
auto’s, de fietsers, de verkeerslichten, en steek samen de hand
uit bij een bocht.

Taal
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. Behalve dat
kinderen dus zelf beperkt zicht
hebben zijn ze ook slecht zichtbaar
voor het overige verkeer omdat ze
verdwijnen achter een 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.

Rond de 4 jaar beginnen kinderen
regels te leren. Dit is hét moment
om simpele verkeersregels 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.

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, het ook
een goede verkeersdeelnemer
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.

Beperkingen

tip
Kijken
Jonge kinderen hebben een beperkter gezichtsveld dan volwassenen. Een volwassene heeft een
gezichtsveld van circa 190 graden.
Het blikveld van kinderen is smaller. Wat zich aan de randen van
hun blikveld afspeelt wordt minder
goed waargenomen. Het lijkt alsof
kinderen oogkleppen dragen. Een
breder gezichtsveld ontwikkelt zich
pas rond 10 jaar. Kinderen moeten
hun hoofd dus van links naar rechts
bewegen om te zien wat er aan de
zijkanten gebeurt. Wanneer een
kind niet in de richting van uw auto
kijkt, dan moet u ervan uitgaan dat
het kind u van opzij later ziet aankomen dan u denkt.

Tip voor ouders: 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.

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.

4-7 jaar

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.

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 fout
Tussen de 7 en 8 jaar krijgen
kinderen gevoel voor goed en
fout. Volwassenen kunnen hen
leren wat goed gedrag is: voorzichtigheid en beleefdheid in het
verkeer, en wat fout: 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. 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. Veel
oefenen is dus belangrijk.

Gevaarherkenning

Tip voor ouders: Laat uw kind een
leuke gekleurde jas dragen. Dat
maakt hem/haar beter zichtbaar
voor andere weggebruikers.

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 fase 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

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. Wel
hebben ze nog moeite met gecompliceerde situaties en met het
combineren van meerdere regels.
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.

tip

12 -16 jaar

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 geconfronteerd met conflictsituaties tussen langzaam en
snelverkeer.

Invloeden

Motoriek

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.

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 mentaliteitsontwikkeling.

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 impulscontrole
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 uitproberen hoe ver we
kunnen gaan”.

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. Pas rond
de 25 jaar zijn ontwikkeling van
het bewustzijn en impulscontrole
voltooid.

12-16 jaar

tip
Op de website www.rovoostnederland.nl
vindt u per leeftijdscategorie links naar leuke
liedjes, suggesties voor boeken, spelletjes en
internetfilmpjes 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.

www.rovoostnederland.nl
info@rovoostnederland.nl
038 – 499 81 40

