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Het rapport van de commissie-Roemer,1 met daarin aanbevelingen om de rijopleiding B te 
verbeteren, heeft gezorgd voor een vernieuwde focus op de kwaliteit van die rijopleiding. Dit was 
voor SWOV aanleiding om de rijopleiding, en daarnaast ook andere vormen van verkeerseducatie, 
langs een didactische meetlat te leggen. Het primaire doel van het hier gepubliceerde literatuur-
onderzoek is om na te gaan of verkeerseducatie voor verschillende leeftijdsgroepen – met de 
voor hen belangrijke educatieve doelen – in voldoende mate gebaseerd is op algemeen aanvaarde 
didactische uitgangspunten. Een secundair doel is om aandachtspunten te formuleren voor een 
verbeterde afstemming van verkeerseducatie op de leeftijdsgroep en educatieve doelen. 

Aanpak en reikwijdte 
We zijn dit onderzoek begonnen met het vergaren van kennis uit de didactische literatuur over 
de belangrijkste aspecten van leren en leervermogens op verschillende leeftijden en hoe dit de 
educatie beïnvloedt of zou moeten beïnvloeden. Vervolgens is gekeken naar algemene didactische 
basisprincipes en het nut van 1) het definiëren van doelgroepen, 2) het formuleren van educatieve 
doelen, en 3) het vaststellen van geschikte didactische werkvormen. Uiteindelijk zijn deze kennis 
en inzichten vertaald naar hun betekenis voor formele verkeerseducatie in verschillende 
leeftijdsgroepen, van kinderen tot ouderen: 
 4–12 jaar (basisschool) 
 12–16 jaar (voortgezet onderwijs) 
 16-18 jaar (beginnende brom- en snorfietsers) 
 18–circa 25 jaar (beginnende automobilisten) 
 circa 25–circa 60 jaar (rijbewijsbezitters) 
 vanaf circa 60 jaar (oudere verkeersdeelnemers) 

Theorieën over leren 
Er is een lange geschiedenis van leertheorieën waarbinnen drie belangrijke stromingen te 
onderscheiden zijn: behaviorisme, cognitivisme en constructivisme. Diverse toonaangevende 
theorieën vallen onder deze stromingen, zoals het werk van Piaget en Vygotsky. Daarnaast zijn er 
ook (leer)theorieën die minder goed in één van deze stromingen passen. Theorieën die met 
name interessant zijn voor verkeerseducatie zijn Blooms cognitieve, psychomotorische en 
affectieve leerdomeinen, de adaptieve en analoge transfer van informatie, ‘Error Management 
Training’ en de ‘Theory of Mind’. De meeste leertheorieën richten zich op het leren van kinderen. 
Deze leertheorieën zijn ook bruikbaar voor volwasseneneducatie. Wel dient bij volwassenen-
educatie meer dan bij kinderen rekening te worden gehouden met de al aanwezige voorkennis 
en ervaring. Bij oudere volwassenen moet daarnaast ook rekening gehouden worden met 
mogelijke motorische en cognitieve beperkingen. Tot slot zijn bij volwassenenonderwijs ook de 
motivatie om te leren en de haalbaarheid om deel te nemen belangrijke aspecten. Diverse 
praktische zaken – zoals het tijdstip en de duur van een cursus – zijn op dit laatste van invloed. 

 
1. Roemer (2021). Van rijles naar rijonderwijs; advies verbetering autorijscholenbranche. Commissie-Roemer, Den 

Haag. 

Samenvatting 
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Didactische uitgangspunten 
Er is een aantal algemene didactische basisprincipes – zoals het belang van motivatie 
(belangstellingsprincipe), aansluiting bij bestaande kennis (integratieprincipe) en een actieve 
deelname van de leerlingen (activeringsprincipe) – die ook voor verkeerseducatie gelden. Naast 
het volgen van de basisprincipes is het voor de opzet van een goede educatieve activiteit van 
belang om heel precies de doelgroep te definiëren, te bepalen wat de algemene doelstelling van 
de activiteit is en wat de concrete leerdoelen zijn. Vervolgens is het van belang om te bepalen 
met welke werkvormen die doelen het beste bereikt kunnen worden, rekening houdend met het 
doel zelf en met de cognitieve mogelijkheden van de doelgroep. Tot slot dient rekening te 
worden gehouden met de praktische mogelijkheden van de educatieve setting (bijvoorbeeld al 
dan niet in schoolverband).  

Aandachtspunten voor de verkeerseducatie 
Bovenstaande didactische uitgangspunten zijn op verkeerseducatie toegepast: doelgroepen zijn 
grotendeels gebaseerd op de documentatie van Permanente Verkeerseducatie.2 Voor elke 
leeftijdscategorie zijn de belangrijkste vervoerswijzen bepaald en daarmee de educatieve doelen. 
Vervolgens is gekeken naar passende didactische werkvormen voor verkeerseducatie, rekening 
houdend met de specifieke kenmerken van de doelgroepen op het gebied van leren en 
leervermogens, en de voor hen belangrijke vervoerswijzen. Dit heeft geleid tot enkele aandachts-
punten die we belangrijk vinden voor didactisch goed onderbouwde verkeerseducatie. Deze 
aandachtspunten betreffen zowel geconstateerde kennislacunes als adviezen over de didactische 
aanpak en relevante inhoudelijke onderwerpen. De aandachtspunten hebben we onderverdeeld 
naar 1) verkeerseducatie op school, 2) rijopleiding en aanvullende trainingen, 3) educatieve 
maatregelen voor volwassenen, en 4) vrijwillige verkeerseducatie voor volwassenen.  
 
Aandachtspunt voor verkeerseducatie op scholen is het aanpassen van de didactische 
werkvormen aan de ontwikkeling van de hersenen en daarmee aan de cognitieve vermogens van 
de leerlingen: 
 Laat 4- tot 12-jarigen zoveel mogelijk zelf oefenen in het echte verkeer. Zij zijn nog niet of 

beperkt in staat om theoretische informatie in de praktijk toe te passen. 
 Spreek 12- tot 18-jarigen aan op hun houding ten opzichte van risicovol gedrag, hun deels nog 

beperkte capaciteiten in het verkeer en het omgaan met groepsdruk. Deze affectieve vaardig-
heden zijn op deze leeftijd nog volop in ontwikkeling en dit is het juiste moment in de 
ontwikkeling om ze te beïnvloeden. 

 Integreer verkeerseducatie op het gebied van risico-inschatting en weerbaarheid waar 
mogelijk met educatie op andere gebieden waar dezelfde vaardigheden gevraagd worden van 
jongeren, zoals gezondheidseducatie over middelengebruik.  

 
Aandachtspunt voor de rijopleiding en aanvullende trainingen voor jonge automobilisten is 
veiligheid op strategisch niveau en de wijze waarop die het beste via rijopleiding en trainingen 
gerealiseerd kan worden: 
 Zoek een antwoord op de vraag of spreiden dan wel comprimeren van rijlessen invloed heeft 

op de mate waarin de leerling een veilige bestuurder wordt. 
 Zoek een antwoord op de vraag of een geleidelijke opbouw van de moeilijkheidsgraad of juist 

het stimuleren van het maken van fouten invloed heeft op de mate waarin de leerling een 
veiliger bestuurder wordt. 

 Neem onderwerpen als risico-verhogende factoren, gevaarherkenning, sociale weerbaarheid 
en zelfevaluatie op in de rijopleiding, bijvoorbeeld door middel van groepsgewijze activiteiten. 

 Als voorgaand punt (nog) niet gerealiseerd kan worden, ga dan na hoe je jongeren zover kunt 
krijgen dat ze vrijwillig deelnemen aan niet-verplichte aanvullende trainingen. 

 
2. Vissers, J., Betuw, A. van, Nägele, R., Kooistra, A., et al. (2005). Leerdoelendocument Permanente Verkeerseducatie. 

TT04-056. Traffic Test B.V., Veenendaal. 
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Aandachtspunt voor de verplichte educatieve maatregelen voor volwassenen is het zorgen dat 
deze maatregelen daadwerkelijk leiden tot een gedragsverandering: 
 Zorg dat de motivatie van de leerlingen om iets op te steken verhoogd wordt, zodat ze het 

geleerde ook in het verkeer toepassen. 
 Zorg dat de docent een rolmodel voor de deelnemers kan zijn. 
 Laat de inhoud van de cursus aansluiten bij de bestaande kennis van de deelnemers en de 

achterliggende redenen van hun gedragskeuzes. 
 
Aandachtspunt voor vrijwillige trainingen voor volwassenen is het vergroten van de motivatie 
om deel te nemen aan de trainingen: 
 Zorg dat ervaren verkeersdeelnemers kritisch naar het eigen gedrag kijken en inzien dat ze 

een behoefte hebben aan kennis of vaardigheden op een bepaald gebied. 
 Zorg dat deze potentiële deelnemers weten dat er mogelijkheden zijn voor cursussen en 

maak de drempel voor deelname zo laag mogelijk.  
 Zorg dat duidelijk is waarom een cursus belangrijk is en dat deze praktisch toepasbare 

informatie bevat.  

Vervolgonderzoek 
Dit rapport schetst de algemene didactische principes van verkeerseducatie in de meest brede 
vorm. De algemene lijnen zijn helder, maar bij een aantal concrete uitwerkingen bieden 
leertheorieën en andere didactische uitgangspunten onvoldoende houvast. Dat geldt vooral op 
het gebied van rijopleidingen. Het betreft met name de volgende drie vraagstukken: 
1. Kunnen rijlessen beter gespreid over een langere periode worden aangeboden of beter 

gecomprimeerd in een kortere periode? 
2. Welke lesmethoden zijn voor de diverse onderdelen van de rijopleiding het meest geschikt? 

Zijn bijvoorbeeld lesmethoden die de moeilijkheidsgraad structureel opbouwen wellicht meer 
geschikt voor het opbouwen van vaardigheden op operationeel niveau, terwijl het aanleren 
van hogere-ordevaardigheden juist gebaat is bij het leren van de eigen fouten? 

3. Hoe kunnen we tijdens de rijopleidingen aandacht besteden aan de kennis over risico-
verhogende factoren in het verkeer, aan de houding ten opzichte daarvan en aan het 
vermogen van leerlingen om eigen capaciteiten reëel in te schatten?  

 
Gezien de huidige politieke interesse in verbetering van de rijopleiding B en de beoogde 
hervorming van deze opleiding, is het juist nu van wezenlijk belang om met een frisse 
wetenschappelijke blik kritisch naar deze rijopleiding te kijken. Om die reden zullen we ons in een 
vervolgstudie gaan richten op de eerste twee vraagstukken voor de opleiding voor rijbewijs B.  
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Didactics of traffic education; Inventory of relevant learning theories and 
didactic principles 
 
The report by the Roemer3 committee which includes recommendations to improve the driver 
training for a B licence, resulted in a renewed focus on driver training quality. This prompted 
SWOV to measure driver training and other forms of traffic education against a didactical 
yardstick. The primary objective of the present literature review is to investigate whether traffic 
education for different age groups – with age-related educational goals – is sufficiently based on 
generally accepted didactic principles. A secondary objective is to identify focus areas to tailor 
traffic education to age groups and educational goals. 

Approach and scope 
We started this review by gathering knowledge from didactic literature about the most important 
aspects of learning and learning ability at different ages, and how this affects or should affect 
education. Subsequently, we looked at guiding didactic principles and the merits of 1) defining 
target groups, 2) setting educational objectives, and 3) establishing appropriate didactic work 
formats. Eventually the knowledge gathered and insights gained were translated to their 
implications for formal traffic education for different age groups ranging from children to adults: 
 age 4–12 (primary school) 
 age 12–16 (secondary education) 
 age 16-18 (novice (light) moped riders) 
 age 18–approx. 25 (novice drivers) 
 age approx. 25–approx. 60 (licence holders) 
 age 60 or over (older road users) 

Learning theories 
Learning theories have a long history within which three schools of thoughts can be 
distinguished: behaviourism, cognitivism and constructivism. The schools of thought include 
several leading theories, such as the ideas of Piaget and Vygotsky. In addition, some (learning) 
theories do not fit well into any of these schools of thought. Theories particularly interesting for 
the purpose of traffic education are Bloom’s cognitive, psychomotor and affective areas of 
learning, adaptive and analogous transfer of information, Error Management Training, and 
Theory of Mind. Most learning theories focus on how children learn. They may also be used for 
adult education. What we should bear in mind, however, is that for adults more than for children 
their prior knowledge and experience should be taken into account. For older adults, we should 
also consider possible motor and cognitive impairments. Finally, in adult education, motivation to 
learn and feasibility of participation are important aspects as well. Several practical issues – such 
as time of day and duration of a course – may affect feasibility. 

 
3. Roemer (2021). Van rijles naar rijonderwijs; advies verbetering autorijscholenbranche. Commissie-Roemer, Den 

Haag. 

Summary 
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Didactic principles 
Some didactic guiding principles – such as the importance of motivation (interest principle), 
connection to existing knowledge (integration principle), and active student participation 
(activation principle) – also apply to traffic education. In addition to following the guiding 
principles, educational activities need precisely defined target groups, general objectives and 
concrete learning objectives. Subsequently, it is important to determine which work formats 
may be best for attaining these objectives, while keeping in mind the objective itself and the 
cognitive abilities of the target group. Finally, the practical aspects of the educational setting 
should be borne in mind (school-based or other). 

Focus areas for traffic education 
The above-mentioned didactic principles were applied to traffic education: the target groups 
were based on Permanent Traffic Education4 documents. For each age group, the main modes of 
transport were determined and, thus, the educational objectives. Then, didactic work formats 
appropriate to traffic education were considered, while keeping in mind the specific 
characteristics of the target group regarding learning and learning ability, as well as their main 
modes of transport. This resulted in several focus areas we deem important for didactically well-
substantiated traffic education. The focus areas concern both identified knowledge gaps and 
recommendations on the didactic approach and relevant substantive issues. We categorised the 
focus areas as 1) traffic education at school, 2) driver training and additional training, 3) 
educational measures for adults, and 4) voluntary traffic education for adults.  
 
For traffic education at school, it is important to adapt didactic work formats to pupils’ 
developing brains and, thus, to their cognitive abilities: 
 Let  4- to 12-year-olds practise in actual traffic. They are not yet, or only to a limited extent, 

able to apply theoretical information in practice 
 Address 12- to 18-year-olds on their attitude to risky behaviour, and their partly limited 

abilities to deal with traffic and peer pressure. At their age, these affective skills are still in full 
development and this is the right time in their development to steer them in the right 
direction.  

 Integrate traffic education concerning risk assessment and resilience, wherever possible, with 
education in other areas in which the same skills are required of youngsters, such as health 
education about substance use.  

 
For driver training and additional training for novice drivers, it is important to focus on safety at 
a strategic level, as well as on the best way in which to realise this through driver training: 
 Find an answer to the question whether spreading or compressing driving lessons affects the 

extent to which learners become safe drivers. 
 Find an answer to the question whether a gradual increase in difficulty or, alternatively, 

encouraging learners to make mistakes, affects the extent to which they become safe drivers 
 Include subjects such as risk increasing factors, hazard perception, social resilience and self-

assessment in driver training, for example by means of group activities. 
 If the previous recommendation cannot (yet) be realised, then consider how to get 

youngsters interested in voluntary participation in non-compulsory additional training.  
 

For compulsory educational measures for adults, it is important to ensure that these measures 
actually result in behavioural changes: 
 Ensure that participants’ motivation to learn something is increased so that they apply what 

they have learned in traffic. 
 Make sure the teacher can be a role model for the participants. 

 
4. Vissers, J., Betuw, A. van, Nägele, R., Kooistra, A., et al. (2005). Leerdoelendocument Permanente Verkeerseducatie. 

TT04-056. Traffic Test B.V., Veenendaal. 
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 Let the content of the course match the participants' existing knowledge and the underlying 
reasons for their behavioural choices. 

 
For voluntary traffic education for adults, it is important to boost training participation: 
 Make experienced road users look critically at their own behaviour and recognise that they 

need more knowledge or skills in a particular area. 
 Make sure the potential participants know there are opportunities for courses and make the 

threshold for participation as low as possible.  
 Make sure it is clear why a course is important and that it contains practically applicable 

information.  

Follow-up research 
This report outlines the general didactic principles of traffic education in its broadest form. The 
general lines are clear, but in a number of concrete elaborations, learning theories and other 
didactic principles do not provide sufficient guidance. This is especially true in the area of driver 
training. In particular, it concerns the following three issues: 
1. Is it better to offer driving lessons spread over a longer period or compressed into a shorter 

one? 
2. Which teaching methods fit the various components of driver training best? For example, are 

teaching methods that structurally build up the level of difficulty perhaps more suitable for 
building operational-level skills, while for higher-order skills learning from one's own mistakes 
is more effective? 

3. How can driving courses integrate attention to knowledge of risk-increasing factors in traffic, 
attitudes towards them and the participants’ ability to realistically assess their own 
capabilities? 

 
Given the current political interest in improving the B driving licence training, and the intended 
reform of this training, it is essential, especially now, to take a critical look at the details of this 
training with fresh scientific eyes. For this reason, we will focus on the first two issues for the B 
driving licence training in a follow-up study. 
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In deze rapportage gaan we terug naar de basis van didactische methoden die in het 
verkeersonderwijs voor diverse doelgroepen zouden kunnen worden ingezet. In deze inleiding 
verwoorden we de aanleiding voor het onderzoek en de doelstelling. Ook bespreken we de 
afbakening en de opzet van het onderzoek en daarmee de opbouw van het rapport. 

1.1 Aanleiding onderzoek 
De aanleiding voor dit onderzoek ligt in de discussie die op het moment van schrijven van dit 
rapport gaande is over de rijopleiding voor het rijbewijs B. Vanwege het rapport van de 
commissie-Roemer (Roemer, 2021) is er veel aandacht voor de kwaliteit van de rijopleiding. 
Daarom leek het SWOV zinvol om na te gaan of de gebruikte didactische methoden voldoende 
aansluiten bij de huidige kennis op het gebied van didactiek. Aangezien er verschillende andere 
doelgroepen zijn voor wie verkeerseducatie belangrijk is, hebben we de vraagstelling breder 
getrokken dan alleen rijopleiding B. We hebben in het huidige onderzoek in brede zin 
geïnventariseerd welke didactische principes belangrijk zijn voor welke doelgroepen, rekening 
houdend met hun leeftijdsgebonden cognitieve en psychomotorische vermogens en hun 
verkeersrollen.  

1.2 Doel van het onderzoek 
Het doel van het hier gepubliceerde literatuuronderzoek is om na te gaan of verkeerseducatie 
voor verschillende leeftijdsgroepen – met de voor hen belangrijke educatieve doelen – in 
voldoende mate gebaseerd is op algemeen aanvaarde didactische uitgangspunten. Een tweede 
doel was om aandachtspunten te formuleren voor een verbeterde afstemming van de 
verkeerseducatie op de doelgroep en educatieve doelen. 

1.3 Afbakening 
Educatie is een breed begrip: Onder verkeerseducatie verstaan we ‘elke vorm van formeel of 
informeel onderwijs die gericht is op het aanleren en verbeteren van kennis, inzicht, 
vaardigheden en attitudes die noodzakelijk zijn voor veilige verkeersdeelname, inclusief de wil 
om veilig aan het verkeer deel te nemen’ (SWOV, 2017a). Formele verkeerseducatie is onderwijs 
of training die in het kader van een lesprogramma of project, meestal door een school of 
opleidingsinstituut, wordt gegeven. Dit staat tegenover informele educatie, waarmee we de 
activiteiten van ouders of verzorgers van kinderen bedoelen die bijdragen aan het veilig aan het 
verkeer leren deelnemen van hun kinderen (SWOV, 2017a). Het huidige onderzoek betreft alleen 
formele verkeerseducatie. Informele educatie wordt buiten beschouwing gelaten. Dit betekent 
onder andere dat het rapport niet ingaat op verkeerseducatie aan kinderen jonger dan 4 jaar.  
Soms wordt ook algemene voorlichting als een vorm van educatie gezien. Met algemene 
voorlichting bedoelen we diverse, meer kortdurende activiteiten die een vrijwillige en blijvende 

1 Inleiding 
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verandering van kennis, houding of gedrag tot doel hebben (SWOV, 2017b). Bij algemene 
voorlichting gaat het dus om kortdurende en niet-persoonlijke contacten met de beoogde 
ontvangers van de boodschap. Bij educatieve activiteiten gaat het om contact dat wel persoonlijk 
en veelal ook langduriger is. Het huidige rapport gaat niet in op voorlichtingsactiviteiten, zoals 
hier gedefinieerd.  
  
Tot slot richten we ons in dit rapport op educatie voor algemene verkeersdeelname. We gaan 
niet in op de educatie voor het beroepsvervoer (rijopleiding voor het T-, C-, C1-, D- en D1-
rijbewijs en de daarbij behorende nascholing). Deze educatieve activiteiten bevatten namelijk 
veel meer aspecten dan alleen de (veilige) verkeersdeelname, zoals kennis over de wetgeving 
rondom beroepsvervoer en diverse werkprocessen. 

1.4 Opzet van het onderzoek 
Het onderzoek betreft een eerste inventarisatie op basis van literatuur. De aanpak die we 
gevolgd hebben bestaat uit vier stappen: 
 
1. Eerst gaan we in op verschillende theorieën over leren en leervermogen en hoe deze 

theorieën gebruikt kunnen worden om educatie in zijn algemeenheid vorm te geven 
(Hoofdstuk 2).  

2. Vervolgens bespreken we de algemene didactische basisprincipes, doelgroepen, doelen en 
didactische werkvormen die relevant zijn voor educatie (Hoofdstuk 3). 

3. Daarna inventariseren we de toepassing van de algemene didactische uitgangspunten op de 
educatie over verkeer en verkeersveiligheid (Hoofdstuk 4). 

4. We sluiten het rapport af met een discussie over de bevindingen en een blik naar de 
toekomst (Hoofdstuk 5). 
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In dit hoofdstuk geven we een globaal overzicht van de relevante leertheorieën. De meeste van 
de theorieën hebben betrekking op het leren bij kinderen, maar we gaan ook kort in op 
leertheorieën die specifiek over volwassenen gaan. Tot slot gaan we kort in op de toepassing 
van theorieën in educatieve activiteiten. 

2.1 Algemene theorieën over leren 
Doorgaans worden drie hoofdstromingen van leertheorieën onderscheiden, te weten 
behavioristische, cognitieve en constructivistische leertheorieën (zie bijvoorbeeld Loveless, 
2022). Deze worden hieronder besproken. Het is geen uitputtend overzicht. We geven een korte 
uitleg van de stromingen en van de theorieën die mogelijk bruikbaar zijn voor ons doel, namelijk 
om iets te zeggen over didactische methoden die ingezet kunnen worden binnen verkeerseducatie. 
Het gaat veelal om de wat oudere literatuur die desalniettemin nog vaak geciteerd wordt en 
aanknopingspunten geeft voor hedendaagse educatie.  

2.1.1 Behavioristische leertheorie 
Behaviorisme gaat ervan uit dat gedrag puur als reactie op de omgeving ontstaat. De leerling is 
blanco en de stimuli die aangeboden worden aan de leerling bepalen of en wat er geleerd wordt.  
 
Het meest bekende voorbeeld van behaviorisme is het werk van Pavlov en Skinner over klassieke 
en operante conditionering, waarbij gedrag aangeleerd wordt door het gewenste gedrag te 
belonen en het ongewenste gedrag te bestraffen (Zhou & Brown, 2015). 
 
Belonen van gewenst gedrag of afstraffen van ongewenst gedrag zijn binnen educatie een 
krachtig leermechanisme uit de behavioristische school. Binnen het behaviorisme wordt 
aangenomen dat gedrag hiermee – belonen of straffen – ook eenvoudig afgeleerd kan worden 
(Zhou & Brown, 2015).  
 
Kritiek op behavioristische leertheorieën is dat het menselijk brein complexer is dan wordt 
gedacht binnen het behaviorisme. Een mens kan ook leren zonder duidelijk input van de 
omgeving, iets wat binnen het behaviorisme niet te verklaren is. 

2.1.2 Cognitieve leertheorie 
Bij cognitieve leertheorie wordt ervan uitgegaan dat leerlingen informatie van buitenaf ieder op 
hun eigen manier verwerken. Het leren en dus het aanpassen van het gedrag komt niet direct 
vanuit externe stimuli, maar vanuit de persoonlijke verwerking van die stimuli door de leerling. 
Het gaat om het reorganiseren van informatie in de hersenen, gebaseerd op nieuwe input 
(Loveless, 2022). Bekende voorbeelden van cognitieve leertheorieën zijn die van Piaget en van 
Bandura.  
 

2 De theorie van het leren 
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Piagets fasen van cognitieve ontwikkeling 
De theorie van Piaget is het bekendste voorbeeld van een cognitieve leertheorie. Piaget gaat 
ervan uit dat kinderen schema’s ontwikkelen met kennis over de wereld. Schema’s zijn clusters 
van met elkaar verbonden ideeën over zaken in de echte wereld waardoor het kind op deze 
wereld kan reageren. Als het ontwikkelde schema afdoende is om datgene wat het kind 
waarneemt te verklaren, dan is het schema in een staat van evenwicht (equilibrium). Als het 
schema gebruikt wordt in een nieuwe situatie, dan is het schema in een staat van assimilatie. 
Mocht het schema niet in staat zijn om een nieuwe situatie voldoende te verklaren, dan zal het 
schema aangepast worden. Dan komt het schema in een staat van accommodatie. Deze staten 
vormen samen een cyclus waarin de schema’s aan verandering onderhevig zijn (Loveless, 2022).  
 
Daarnaast heeft Piaget vier fasen van ontwikkeling van een kind gedefinieerd die gebaseerd zijn 
op leeftijd en met deze leeftijd samenhangende functieontwikkeling (Hetherington & Parke, 
1993):  
1. Sensomotorische fase (0-2 jaar oud) 

 Het kind ontdekt de wereld door bewegingen van het lichaam. 
2. Pre-operationele fase (2-7 jaar oud) 

 Het kind ontwikkelt taalvaardigheden en abstract denken. 
 Het kind leert intuïtief, het kan bepaalde concrete problemen oplossen, maar kan niet 

uitleggen waarom het dat op die manier heeft opgelost. 
 Het kind opereert vanuit een egocentrisch perspectief. 

3. Concrete operationele fase (7-11 jaar oud) 
 Het kind begint logisch na te denken, maar dan wel over onderwerpen die op dat moment 

concreet aanwezig zijn. 
 Het kind denkt niet alleen egocentrisch, maar kan vanuit het perspectief van een ander 

naar de wereld om hem heen kijken.  
4. Formele operationele fase (12 jaar en ouder) 

 Het kind ontwikkelt vaardigheden als probleemoplossend vermogen, logisch redeneren en 
het begrijpen van abstracte concepten. 

 Het kind kan deductief redeneren om situaties te analyseren, ze kunnen eigen oplossingen 
bedenken gebaseerd op eigen ervaringen. 

 
Volgens Piaget zal men, om een kind effectief iets te kunnen leren, rekening moeten houden met 
de cognitieve mogelijkheden die een kind heeft. In de pre-operationele fase is leren beperkt tot 
het leren door zelf ervaringen op te doen. Dit moet egocentrisch en intuïtief gebeuren en wordt 
dan vaak spelenderwijs gebracht: zelf ervaren van situaties of eigenschappen die ter plekke 
aanwezig zijn. Pas in de concrete operationele fase kunnen kinderen vanuit een ander perspectief 
dan het eigen nadenken over concrete situaties. Daardoor kan een kind, volgens Piaget ook leren 
door imitatie. Pas in de formele operationele fase kan een kind abstract denken en kan men dus 
ook meer theoretisch lesgeven over verkeer. 
 
Kritiek op de cognitieve leertheorie van Piaget komt van diverse onderzoekers die aantoonden 
dat Piaget het leervermogen van kinderen onderschatte (Hetherington & Parke, 1993). Jolles 
(2022) geeft bijvoorbeeld aan dat het abstract leren denken zich al bij kinderen rond 7 of 8 jaar 
begint te ontwikkelen in plaats van rond de door Piaget genoemde leeftijd van 12 jaar. Door 
simpeler vormen en taken te gebruiken dan Piaget deed, laten kinderen op jongere leeftijd 
bepaalde vaardigheden zien (Zhou & Brown, 2015).  
 
Bandura’s sociaalcognitieve theorie 
De sociaalcognitieve leertheorie van Bandura is onder andere gebaseerd op het idee dat mensen 
leren door anderen te observeren (Zhou & Brown, 2015). Drie factoren zijn van belang voor 
leren: cognitie, de omgeving en het gedrag. Deze drie factoren beïnvloeden elkaar waardoor het 
individu leert.  
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Voor educatie betekent dit element van de theorie van Bandura dat een mens niet alleen leert 
door zelf iets te doen, maar ook kan leren door anderen, de docent of medeleerlingen, iets te 
zien doen. Rolmodellen kunnen volgens Bandura’s sociaalcognitieve theorie het leerproces 
bevorderen (Sanderse, 2013). 
 
Ondersteuning voor de sociaalcognitieve theorie komt vanuit de neuropsychologie door de 
werking van spiegelneuronen. Spiegelneuronen in onze hersenen zorgen ervoor dat onze eigen 
hersenen, alleen door te kijken naar een handeling van een ander, op een vergelijkbare manier 
geactiveerd worden als wanneer we die handeling zelf zouden uitvoeren. Dit zorgt voor 
versteviging van de connecties tussen de betrokken neuronen in de hersenen (Gog et al., 2008) 
en dat we kunnen leren door anderen te observeren.  
 
Kritiek op het observerend leren van Bandura is dat het geen rekening houdt met het volwassen 
worden van de mens en dat de manier van leren verandert gedurende de gehele ontwikkeling 
van een mens.  

2.1.3 Constructivistische leertheorie 
Binnen het constructivisme wordt het leren gezien als een persoonlijk proces dat per leerling 
verschilt. Het geleerde wordt toegevoegd aan voorgaande kennis en ervaringen, waardoor een 
nieuwe realiteit gecreëerd wordt die uniek is voor de leerling. Bekende voorbeelden van 
constructivistische leertheorieën zijn die van Bruner en van Vygotsky.  
 
Bruners spiral curriculum 
Bruners spiral curriculum (Loveless, 2022) stelt dat door informatie op de juiste manier aan te 
bieden (eenvoudig beginnen en steeds complexer maken), kinderen vrij complexe materie 
kunnen leren. Tot het zesde levensjaar is de beste manier van informatie geven aan kinderen met 
name visueel. Daarna (vanaf 7 jaar) kunnen woorden en andere symbolen gebruikt worden. 
Dit betekent dat Bruner de capaciteiten van jonge kinderen hoger inschat dan Piaget. Volgens 
Piaget kunnen kinderen namelijk pas vanaf hun 11e à 12e jaar abstract redeneren en dus gebruik 
maken van woorden en symbolen om te leren.  
 
Vygotsky’s theorie van sociaal-culturele ontwikkeling 
In de theorie van sociaal-culturele ontwikkeling beargumenteert Vygotsky dat de cultuur en de 
sociale omgeving waarin een kind zich bevindt het leerproces beïnvloedt. Taalontwikkeling is 
hierbij van cruciaal belang, niet alleen als medium om met de omgeving te communiceren, maar 
ook om de eigen gedachten te ordenen. De omgeving bepaalt samen met het kind wat het kind 
ervaart en waar zijn aandacht naar uitgaat. Hierin ligt een duidelijke rol voor onder andere de 
docent. Binnen de ‘zone van naaste ontwikkeling’ vindt leren plaats door nieuwe ervaringen 
samen met bestaande kennis tot een nieuwe realiteit te construeren. De ‘zone van naaste 
ontwikkeling’ wordt steeds groter naarmate een kind ouder wordt. 
 
De centrale rol van de docent-leerlingrelatie is een aspect dat voor educatie interessant is. Ook 
de culturele en sociale invloeden op de leerling zijn een interessant gegeven voor educatie: het 
afstemmen van educatie op de achtergrond van de leerling. 
 
Kritiek op Vygotsky’s theorie is gericht op de grote nadruk die hij legt op de externe invloeden op 
het leerproces. Volgens Vygotsky zijn die externe invloeden het belangrijkste leermechanisme. 
Volgens de kritieken zijn er echter meer aspecten die een leerproces beïnvloeden, zoals aanleg. 
Daarnaast stellen sommigen dat taal als basis van leren niet universeel is. Niet in alle culturen is 
taal zo dominant aanwezig als in de westerse wereld.  
 
De ‘zone van naaste ontwikkeling’ is een concept dat in de pedagogiek veel gebruikt wordt, maar 
slechts zelden goed begrepen wordt (Zhou & Brown, 2015). Jolles (2019) benoemt de zone van 
naaste ontwikkeling niet, maar beschrijft wel dat de ontwikkeling van de hersenen beïnvloed 
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wordt door de stimulatie die ze krijgen. In dat geval is het bijvoorbeeld van belang om een 
jongere, bij wie de prefrontaalkwab (die onder andere het nemen van besluiten en emoties 
reguleert) zich aan het ontwikkelen is, uit te dagen met bijvoorbeeld risicoschattingen en morele 
kwesties, zodat de ontwikkeling van de prefrontaalkwab optimaal verloopt. 

2.1.4 Hersenontwikkeling en leervermogen 
Kennis over hersenprocessen en -ontwikkeling heeft de afgelopen decennia een vlucht genomen. 
Bekend is dat de plasticiteit van onze hersenen ervoor zorgt dat we kunnen leren. De mechanismen 
die hierbij betrokken zijn hebben invloed op ons leervermogen en worden daarom zeer beknopt 
in deze paragraaf behandeld.  
Synapsen, de uiteinden van neuronen, kunnen nieuwe verbindingen aanmaken als we nieuwe 
verbanden leggen tussen concepten (als we aan het leren zijn). Ook kunnen synapsen verdwijnen 
als verbindingen overbodig raken. Ook kan rondom de axonen van neuronen myeline ontstaan, 
waardoor signalen van het neuron veel sneller doorgegeven worden naar andere neuronen (via 
de synapsen). Beide processen, het aanmaken en verdwijnen van synapsen, en het ontwikkelen 
van de myelineschede rondom axonen, zijn cruciaal voor het leren (Kalat, 1995).  
Daarnaast ontwikkelen verschillende hersengebieden zich in een ander tempo. De temporaal- en 
frontaalkwabben ontwikkelen zich bijvoorbeeld pas laat. Ze zijn pas rond het 25e levensjaar 
volgroeid (Jolles & Jolles, 2021). Het aanbieden van lesstof kan het beste afgestemd worden op 
deze ontwikkeling van de hersenen. Dit bepaalt of een vorm van leren haalbaar is voor de leerling: 
is het bijvoorbeeld voor een kind mogelijk om het geleerde toe te passen in een andere context? 
De ontwikkelingsfase van de hersenen bepaalt ook of de stof inhoudelijk aansluit bij de 
ontwikkeling van het kind: is het kind bijvoorbeeld bezig met de morele aspecten van risicogedrag?  

2.1.5 Theorieën over morele ontwikkeling 
De morele ontwikkeling van een mens heeft indirect invloed op het leerproces. Het beïnvloedt de 
manier waarop leren mogelijk is en de motivatie om iets te leren. In deze paragraaf bespreken 
we daarom twee invloedrijke theorieën over morele ontwikkeling.  
 
Kohlbergs fasen van morele ontwikkeling 
De redenatie van mensen bij het maken van keuzes in morele dilemma’s is het onderwerp van de 
theorie van Kohlberg over morele ontwikkeling (McLeod, 2013). Het gaat niet over het resultaat 
van de afweging, maar over de denkwijze die leidt tot de keuze. Kohlberg beschreef zes fasen die 
te groeperen zijn in drie niveaus: 
5. Pre-conventioneel niveau: 

1. gehoorzaamheid en oriëntatie op straf; 
2. egocentrische oriëntatie en uitwisseling met anderen. 

6. Conventioneel niveau: 
3. overeenstemming tussen personen en conformiteit; 
4. oriëntatie op autoriteit en het behouden van de sociale hiërarchie. 

7. Post-conventioneel: 
5. oriëntatie op sociale contracten/afstemming; 
6. universele ethische principes. 

 
Kinderen tot 9 jaar hebben volgens Kohlberg enkel een beperkt beeld van de normen en waarden 
van de maatschappij. Morele beslissingen worden genomen op basis van externe consequenties 
van acties (het pre-conventionele niveau). In de adolescentie ontwikkelt de kennis van de 
verwachtingen van de maatschappij zich. Zij kunnen zich al dan niet aan de regels houden, ze 
gaan rigide met de regels om (het conventionele niveau). Volgens Kohlberg bereikt niet iedereen 
het post-conventionele niveau van de morele ontwikkeling: het niveau waarop de mens als 
aparte entiteit in de maatschappij wordt gezien. Dat betekent dat de eigen principes kunnen 
afwijken van die van de maatschappij, waardoor iemand zich niet altijd houdt aan de regels. 
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McLeod (2013) beschrijft verschillende reacties op de theorie van Kohlberg. Zo zou de theorie 
een eenzijdig beeld geven van het omgaan met morele dilemma’s en biedt zij geen ruimte voor 
inconsequente morele oordelen. Ook laat de theorie geen invloed van intuïtie toe op het vormen 
van morele overwegingen. Kritiek is ook geuit op de rigide fasering van de ontwikkeling van het 
morele besef. Zo lijkt het morele niveau van een mens verschillend te zijn bij verschillende 
onderwerpen en ook afhankelijk van de situatie. Daarnaast heeft de theorie geen goede verklaring 
voor een mogelijke discrepantie tussen overtuigingen en gedrag. Deze konden volgens Kohlberg 
wel verschillen, maar waren wel duidelijk met elkaar verbonden. De theorie van Kohlberg is dus 
niet onomstreden, maar het feit dat er een ontwikkeling is in het moreel redeneren is wel 
belangrijk om in het achterhoofd te houden. Ook zijn de niveaus die Kohlberg beschrijft erg 
herkenbaar, als je kijkt naar de ontwikkeling van kinderen. 
 
Theory of Mind 
‘Theory of Mind’ betekent dat iemand begrijpt dat mensen mentale wezens zijn met ieder zijn 
eigen gedachten, behoeften, motieven en gevoelens. Dit begrip ontstaat al in de eerste levens-
jaren. Als een kind ongeveer drie jaar is, weet het dat andere mensen andere gevoelens kunnen 
hebben. Als een kind ongeveer vier of vijf jaar is, weet het ook dat iemand anders kennis kan 
hebben die het zelf niet heeft, of dat de eigen kennis of de kennis van een ander onjuist kan zijn 
(Astington & Edward, 2010). Jolles (2022) benadrukt het belang van het empathisch vermogen 
om in te kunnen schatten wat er in een ander omgaat. Het empathisch vermogen ontwikkelt zich 
nog tot in de adolescentie. Een volledige Theory of Mind is dus pas aan het einde van de 
adolescentie aanwezig. 
 
Theory of Mind is nodig om van anderen te kunnen leren, bijvoorbeeld door het observeren van 
anderen. Groepsgewijze lessen zijn afhankelijk van dit vermogen. Daarnaast is een Theory of 
Mind noodzakelijk om juiste tactische beslissingen te nemen in het verkeer. Daarbij moet je je 
immers kunnen verplaatsen in de bedoelingen van anderen. Als een voetganger net gezwaaid 
heeft naar iemand aan de overkant van de straat, zou hij zomaar ineens over kunnen steken om 
naar die persoon toe te lopen, bijvoorbeeld.  

2.1.6 Andere relevante leertheorieën 
Er zijn verschillende andere leertheorieën die niet zo netjes in een van bovenstaande stromingen 
vallen, maar die naar ons idee wel relevant zijn voor dit rapport.  
 
Blooms leerdomeinen 
Bloom definieerde drie domeinen waarbinnen kinderen leren: het cognitieve, het psychomotorische 
en het affectieve domein. Deze domeinen worden regelmatig vertaald naar de termen kennis, 
vaardigheden en houding (Zhou & Brown, 2015). Ook voor verkeerseducatie zijn deze drie 
domeinen belangrijk.  
 
Gagnés leercondities en -fasen 
Gagné formuleerde vijf condities waarbinnen kinderen leren: verbale informatie, intellectuele 
vaardigheden, cognitieve strategieën, motorische vaardigheden en houdingen/attituden. De 
eerste drie vallen alle binnen het cognitieve domein van Bloom, de vierde en vijfde komen 
successievelijk overeen met het psychomotorische en het affectieve domein. Gagné formuleerde 
ook verschillende fasen van leren: aandacht genereren voor het onderwerp, doel van de les 
toelichten, stimuleren van ophalen van eerder geleerde kennis, inhoud presenteren, begeleiden 
van het leerproces, oefenen met toepassen van nieuwe kennis, feedback geven, uitvoering 
beoordelen, zorgen dat de kennis behouden blijft en overdracht van kennis naar de praktijk 
(Loveless, 2022). 
 
Analoge en adaptieve transfer van kennis  
Ivancic & Hesketh (2000) bespreken twee vormen van toepassen van geleerd materiaal 
(schema’s): analoge transfer en adaptieve transfer. Bij analoge transfer worden geleerde 
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schema’s toegepast op vergelijkbare situaties als waarin ze geleerd zijn. Bij adaptieve transfer 
worden de schema’s toegepast in minder goed vergelijkbare situaties. Dit vergt begrip van de 
processen die ten grondslag liggen aan het schema, maar het vereist ook metacognitieve 
vaardigheden zoals het herkennen van de verschillende taakvereisten, het aanpassen van het 
gedrag zodat deze taakvereisten niet de eigen vaardigheden te boven gaan (kalibratie), het 
aanpassen van de bestaande schema’s en het evalueren of het goed is gegaan. 
 
Error Management Training  
Keith & Frese (2008) suggereren dat het maken van fouten inherent is aan een actief leerproces. 
Fouten laten een leerling ervaren waar kennis en vaardigheden nog verbeterd moeten worden. 
De Error Management Training (EMT) van Keith is op dit uitgangspunt gebaseerd. De training laat 
leerlingen onder minimale begeleiding met de stof experimenteren in een omgeving die zodanig 
is ingericht dat ze snel fouten zullen maken. De theoretische basis van EMT is de zogenoemde 
Action Theory, waarbij op actie gebaseerde mentale modellen het gedrag sturen. Binnen deze 
actietheorie worden fouten gezien als feedback op de eigen handelingen; een fout is niet alleen 
negatieve feedback, maar ook uitgangspunt om nieuwe richtingen te onderzoeken.  
 
Volgens Keith en Frese is vooral training gericht op adaptieve transfer (zie hierboven) geschikt 
voor EMT (Keith & Frese, 2008). 

2.2 Leren bij volwassenen 
De in de vorige paragraaf genoemde theorieën zijn grotendeels ontwikkeld voor en toegepast op 
het leren van kinderen. Maar ook volwassenen blijven uiteraard leren, ook waar het gaat om 
verkeer en verkeersdeelname. Daarom gaan we in deze paragraaf specifiek in op het leren van 
volwassenen.  

2.2.1 Karakteristieken van het leervermogen van volwassenen 
Knowles was in 1968 de eerste onderzoeker die aangaf dat het leren van volwassenen verschilt 
van dat van kinderen (Clapper, 2010; Russell, 2006). Hij noemde het leren van volwassenen 
andragogie, als tegenhanger van pedagogie. De specifieke voor leren relevante karakteristieken 
van volwassenen ten opzichte van kinderen die hij benoemde, zijn: 
 hun zelfsturend vermogen; 
 hun al opgebouwde kennis en ervaring; 
 hun bereidheid om te leren; 
 hun gerichtheid op het toepassen van kennis, probleemgericht; 
 hun intrinsieke motivatie om te leren; en 
 hun behoefte te weten waarom het nodig is om iets te leren. 

 
Daarnaast hebben volwassenen, in tegenstelling tot kinderen, het vermogen om te reflecteren op 
het geleerde. Dit is de tweede fase van Kolbs leercyclus uit zijn ‘ervaringsgerichte leertheorie’ 
(experiental learning theory) (Abela, 2009). Volgens Kolb kan men alleen iets effectief leren als 
men de volgende cyclus in zijn geheel doorloopt: van ervaren, naar reflecteren op de ervaring, 
naar het conceptualiseren en vervolgens er actief mee experimenteren. Het toepassen van 
opgedane kennis en zelf laten ervaren of het al dan niet werkt, wordt in educatie toegepast. Dit 
gebeurt bijvoorbeeld via praktijkstages en praktijkgestuurd onderwijs, waarbij ervaring opdoen in 
een bedrijf de basis is van het onderwijs (Zhou & Brown, 2015). 
 
Behalve door hun intrinsieke motivatie worden volwassenen vaak extern gemotiveerd door 
bijvoorbeeld een docent of door omstandigheden die bepalen dat ze iets heel graag willen leren 
(Abela, 2009). Bélanger (2011) geeft aan dat de docent een erg belangrijke rol in volwassenen-
educatie speelt. Deze kan ervoor zorgen dat de leerling zich gerespecteerd voelt en dat het 
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leerproces uitgaat van de volledige potentie en leercapaciteiten van de leerling – volgens 
Bélanger belangrijke voorwaarden voor effectief leren.  
 
Mezirow’s transformatieve leertheorie gaat in op de referentiekaders die volwassenen al 
opgebouwd hebben. Nieuwe informatie zal niet alleen leiden tot extra kennis, maar ook de 
structuur en het kader van bestaande kennis aanpassen (Bélanger, 2011). Mezirow beschrijft een 
matrix met aan de ene kant de aan- of afwezigheid van kennis van de docent en aan de andere 
kant die van de leerling. Daarbij is ook het gedeelte van de matrix belangrijk waar de leerling de 
kennis wel heeft maar de leraar niet. De docent dient zich hiervan bewust te zijn en de leerling de 
ruimte te geven om nieuwe kennis in zijn al aanwezige kennis te integreren (Horii, 2007).  

2.2.2 Praktische aspecten 
Naast de verschillen in leervermogens en motivatie tussen volwassenen en kinderen zijn er ook 
praktische verschillen te benoemen die invloed hebben op het leerproces van volwassenen. 
Volwassenen ondervinden vaak barrières bij het oppakken van een educatief programma. 
Voorbeelden van barrières zijn te weinig tijd, planningsproblemen, te weinig vertrouwen in het 
eigen leervermogen of te weinig informatie hebben over de mogelijkheden (Russell, 2006). Bij 
het motiveren van volwassenen om deel te nemen aan een cursus of training zijn dit belangrijke 
zaken om aandacht aan te besteden.  
 
Horii (2007) geeft aan dat het voor docenten in het volwassenenonderwijs belangrijk is om te 
beseffen dat er zoiets bestaat als ‘expert amnesia’. Dit betekent dat je als expert op een gebied 
vergeet dat je ooit veel moeite hebt moeten doen om je de stof eigen te maken en dat het 
daardoor moeite kost om je in te leven in de leerlingen voor wie de stof niet eenvoudig is. 
Daarnaast geeft zij aan dat volwassen leerlingen geen blanco bladzijdes zijn. Zij hebben hun eigen 
kennis ontwikkeld gedurende hun leven en zullen deze gebruiken om de nieuwe stof te 
onthouden. Dit kan leiden tot fouten. De docent zal dus niet alleen kennis moeten overdragen, 
maar ook zorgen dat het op een goed gestructureerde manier wordt opgeslagen. De leerlingen 
hebben immers vaak geen of geen goede kapstok waaraan de nieuwe stof opgehangen kan 
worden. Inzicht over de achtergrond van de leerlingen helpt daarbij. Het tijdelijk ‘vastzitten in de 
lesstof’ kan in sommige gevallen ook juist helpen om een ‘aha-moment’ te ervaren, waardoor de 
stof op de juiste plek in de bestaande structuur valt en het goed opgeslagen wordt (Horii, 2007).  

2.2.3 Het leervermogen van ouderen 
Alles wat hiervoor beschreven is over educatie aan volwassenen in zijn algemeenheid is ook van 
toepassing op ouderen. Ook ouderen hebben gedurende hun leven veel kennis en strategieën 
ontwikkeld die hen helpt flexibel en adaptief om te gaan met hun sociale en fysieke omgeving. 
Dit compenseert voor eventueel verminderde cognitieve of motorische vermogens (Tournier, 
2020). Educatie voor ouderen zal het meest effectief zijn als aanspraak wordt gemaakt op de al 
opgebouwde kennis en ervaring en de voor hen bekende strategieën.  
 
Gezien het feit dat ouderen minder jaren te leven hebben, zijn ze meer gericht op het nu en zijn 
ze meer gemotiveerd om het leven nu aangenamer te maken dan jongere volwassenen 
(Tournier, 2020). Dit zal effect hebben op de motivatie om bepaalde dingen nog te willen leren, 
Het leren omgaan met een nieuw voertuig of met een geestelijke of fysieke beperking zal voor 
hen bijvoorbeeld een hoge prioriteit hebben als ze daarmee hun zelfstandige mobiliteit kunnen 
handhaven.  
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2.3 Het nut van leertheorieën voor educatieve activiteiten 
Bij het toepassen van leertheorieën op de invulling van educatieve activiteiten, komen twee 
vragen naar boven die we hier bespreken: is het belangrijk om concrete educatieve activiteiten te 
baseren op algemene leertheorieën en zo ja, welke leertheorieën gebruik je dan? Hoe de 
theorieën gebruikt kunnen worden voor het opzetten van educatieve activiteiten wordt in 
Hoofdstuk 3 beschreven. 
 
Is het belangrijk om leertheorieën toe te passen bij het opzetten van een educatieve activiteit? 
Volgens Meij en collega’s (Meij, Smits & Meeter, 2022) vinden veel docenten het belangrijk dat zij 
bekend zijn met de gangbare leertheorieën. Dit lijkt te passen in de algemene tendens dat we 
graag ‘evidence-based’ werken en dus ook lesprogramma’s graag wetenschappelijk onderbouwen. 
Dezelfde docenten zeggen echter dat ze in de praktijk geen gebruik maken van de leertheorieën 
bij het opzetten van hun lessen en dat ze zich afvragen of dit noodzakelijke voorkennis is. Wij 
verwachten echter dat docenten, net als ieder ander mens, last hebben van ‘expert amnesia’ 
(Horii, 2007) en dat ze leertheorieën misschien niet bewust gebruiken om lessen vorm te geven, 
maar dat ze er impliciet wel door beïnvloed worden. 
 
Welke van de leertheorieën is bruikbaar voor het opzetten van een educatieve activiteit? 
We hoeven geen keuze te maken uit de diverse leertheorieën. Ze hoeven elkaar ook niet uit te 
sluiten. Het is vooral belangrijk om je bewust te zijn van het bestaan van theorieën en de 
belangrijkste elementen toe te passen waar het zinvol lijkt.  
 
Een voorbeeld: educatieve activiteiten voor kinderen moeten afgestemd worden op hun 
cognitieve ontwikkeling. Dat is een belangrijk algemeen uitgangspunt. Maar de exacte leeftijd 
waarop een kind iets wel of niet kan, verschilt niet alleen per theorie, maar ook per kind. Daarom 
zullen de grote lijnen in ogenschouw genomen moeten worden, waarbij zowel snelle als 
langzame leerlingen de lessen moeten kunnen volgen en uitgedaagd moeten worden om de 
vermogens die ze aan het ontwikkelen zijn ook te gebruiken en daarmee uit te breiden. 
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Naast begrip van algemene leertheorieën is ook inzicht in didactische uitgangspunten van 
belang. Deze bespreken we in dit hoofdstuk. Onder didactische uitgangspunten verstaan we 
hier de algemene voorwaarden waaraan een les of project moet voldoen om effectief te zijn. 
Effectief wil in dit verband zeggen dat de les of het project leidt tot het gewenste resultaat.  
 
Paragraaf 3.1 geeft een overzicht van enkele belangrijke basisprincipes in de didactiek. Bij de 
concretisering van de algemene didactische basisprincipes is het van belang steeds expliciet de 
volgende vragen te beantwoorden, aansluitend bij het pedagogisch-didactische basisschema van 
Standaert en collega’s (Standaert et al., 2018):  
 Wie wil je iets leren (Paragraaf 3.2)? 

 Wie is je doelgroep en wat zijn de kenmerken van de leerlingen en de omgeving van de 
leerlingen? 

 Wat moet je ze leren (Paragraaf 3.3)? 
 Wat zijn de algemene educatieve doelen en goed opgestelde leerdoelen? 

 Hoe wil je ze het leren (Paragraaf 3.4)?  
 Welke didactische werkvormen zijn geschikt? Afgestemd op doelgroep en hun cognitieve 

vermogens en motivaties, het leerdoel en de praktische mogelijkheden. 
 
In dit hoofdstuk bespreken we de algemene didactische uitgangspunten. In Hoofdstuk 4 zullen we 
deze bevindingen toepassen op verkeerseducatie. 

3.1 Didactische basisprincipes 
Binnen de didactiek is een aantal basisprincipes gedefinieerd die, onafhankelijk van de inhoud 
van de educatieve activiteit, toegepast moeten worden. Een activiteit zal aan deze basisprincipes 
moeten voldoen om effectief te zijn. De exacte invulling van de basisprincipes varieert per 
informatiebron, maar ze komen op hetzelfde neer. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende 
principes (Mondriaan College, 2006): 
 Het belangstellingsprincipe (of motiveringsprincipe): leren gaat sneller en grondiger als 

leerlingen gemotiveerd zijn om iets te leren. Intrinsieke motivatie (gebaseerd op persoonlijke 
belangstelling) geeft betere resultaten dan extrinsieke motivatie (gebaseerd op bijvoorbeeld 
een beloning). 

 Het integratieprincipe: de lesstof dient aan te sluiten bij de bestaande kennis van de leerling. 
Daarnaast dient het geleerde ook toepasbaar te zijn in andere situaties (transfer). 

 Het aanschouwelijkheidsprincipe: bij het aanbieden van de lesstof moet zo veel mogelijk 
gebruik gemaakt worden van waarneming door de zintuigen. 

 Het activeringsprincipe: het is belangrijk om de leerlingen actief mee te laten doen in de les. 
 Het herhalingsprincipe: het herhalen van de leerstof zorgt voor consolidatie, herhaling in 

verschillende contexten is bevorderlijk, en ook gespreide herhaling. 
 Het differentiatie principe: het is zaak oog te hebben voor de verschillen tussen leerlingen in 

interesse, leertempo en intellectuele basis. 

3 Didactische uitgangspunten 
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 Het beperkings- en geleidelijkheidsprincipe: het is beter om niet te veel tegelijkertijd aan te 
bieden, maar de stof geleidelijk aan complexer te maken. Het is veelal niet mogelijk om alle 
stof te behandelen. Daarom is het belangrijk te zorgen dat de leerlingen de behandelde stof 
zelf kunnen toepassen op vergelijkbare onderwerpen. 

 
Een voorbeeld van wetenschappelijk bewijs voor het herhalingsprincipe is het werk van Smith & 
Scarf (2017). Zij vonden dat heel intensief onderwijs (bijvoorbeeld geconcentreerd in 1 dag met 
veel herhalingen) zorgt voor minder goed leren dan minder intensief onderwijs (verspreid over 
meerdere dagen).  
 
Het beperkings- en geleidelijkheidsprincipe komt duidelijk tot uiting in constructivistische leer-
theorieën. De theorie achter de Error Management Training (leren door fouten) staat daarentegen 
juist haaks op het idee van het gecontroleerd aanbieden van lesstof binnen het beperkings- en 
geleidelijkheidsprincipe. Dit geeft aan dat deze basisprincipes niet in beton gegoten zijn.  

3.2 Doelgroepen 
Het zorgvuldig definiëren van de doelgroep is een essentiële eerste stap bij het vormgeven van 
educatie. Uitgangspunt is dat een doelgroep een groot aandeel kenmerken gemeenschappelijk 
heeft waar de educatieve activiteiten op gebaseerd moeten zijn. Daarnaast zijn er ook relevante 
individuele verschillen waarmee rekening moet worden gehouden. Dit betreft bijvoorbeeld 
eigenschappen die de manier van leren beïnvloeden (leerlingkenmerken), zoals de leeftijd met 
bijbehorende cognitieve vaardigheden en de motivatie om de lesstof te leren. Daarnaast is er de 
sociale en fysieke omgeving (van individuele leden) van de doelgroep (omgevingskenmerken). 
Educatie zal op deze kenmerken afgestemd moeten worden. 

3.2.1 Leerlingkenmerken 
Leerlingkenmerken zijn eigenschappen of competenties die aanwezig zijn bij een leerling op het 
moment dat het onderwijs start. Leerlingkenmerken die belangrijk zijn voor het vaststellen van 
een goede didactische methode zijn (Standaert et al., 2018): 
 voorkennis; 
 cognitieve vaardigheden 
 affectieve vaardigheden’; en 
 metacognitieve vaardigheden. 

 
Deze leerlingkenmerken zijn dynamisch – het onderwijs zelf heeft invloed op deze kenmerken. 
Leeftijd, een statisch leerlingkenmerk, is relevant omdat het bovenstaande dynamische kenmerken 
beïnvloedt. Hoe ouder een voetballer wordt, bijvoorbeeld, hoe meer wedstrijdervaring hij of zij 
heeft opgedaan, hoe uitgebreider de kapstok is waar nieuwe informatie aan opgehangen kan 
worden en hoe eenvoudiger het voor hem of haar is om tactische aanwijzingen te begrijpen en 
uit te voeren. Verschillende leeftijdsgebonden kenmerken zijn al aan bod gekomen in Hoofdstuk 2. 
Leeftijd zal daarom niet apart behandeld worden in deze paragraaf.  
 
Leerstijlen 
Binnen didactiek wordt vaak gesproken over verschillende leerstijlen en dat een leerling het 
beste leert als de vormgeving van het onderwijs aangepast is aan zijn persoonlijke leerstijl. 
Voorbeelden hiervan zijn de vier leerstijlen van Kolb: de denker, de doener, de dromer en de 
beslisser5 of de drie leerstijlen gebaseerd op waarneming: visueel, auditief en kinetisch (Russell, 
2006). Het is echter niet wetenschappelijk aangetoond dat deze leerstijlen ook daadwerkelijk 
onderscheiden kunnen worden (het verschil tussen leerstijl en -voorkeur is vaak niet helder) en of 

 
5.  https://www.eur.nl/erasmusacademie/didactische-uitgangspunten-van-opleidingen-en-cursussen, geraadpleegd 

op 2 januari 2023. 

https://www.eur.nl/erasmusacademie/didactische-uitgangspunten-van-opleidingen-en-cursussen
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er een verband is tussen aanpassing van educatie aan leerstijl en effectief leren (Newton, 2015). 
Het idee van leerstijlen is desalniettemin hardnekkig aanwezig binnen de didactiek en er wordt 
vaak naar verwezen. Dit komt waarschijnlijk doordat het intuïtief een waardevol idee lijkt te zijn.  
 
Voorkennis 
Leren gaat het beste als er een kapstok is om de lesstof aan op te hangen. Het is dus van belang 
om na te gaan wat de voorkennis is van de leerlingen en de nieuwe lesstof daar zo goed mogelijk 
op te laten aansluiten. Vygotsky benadrukte dit aspect van de leerlingkenmerken en stelde dat 
het medebepalend is voor de ‘zone van de naaste ontwikkeling’. Te weinig voorkennis betekent 
dat de leerling de stof niet goed kan opslaan. Te veel voorkennis zal ervoor zorgen dat de leerling 
zich niet actief hoeft in te zetten om zich de stof eigen te maken. Het gaat hier niet alleen om de 
hoeveelheid kennis over de stof, maar ook over de structuur en organisatie van deze kennis 
(Standaert et al., 2018).  
 
Met name bij volwasseneneducatie zal de voorkennis in grote mate verschillen tussen de 
deelnemers. 
 
Cognitieve vaardigheden 
Standaert en collega’s (2018) gebruiken een brede definitie van intelligentie om de cognitieve 
vaardigheden te beschrijven. Zij beschrijven dat de algemene intelligentie uit verschillende ‘brede 
cognitieve vaardigheden’ is opgebouwd. Dit zijn: 
 vloeiende intelligentie (vaardigheid om te redeneren in nieuwe situaties); 
 kwantitatieve kennis (vaardigheid om kwantitatieve concepten en hun relaties te begrijpen); 
 gekristalliseerde kennis (vaardigheid om kennis eigen te maken en toe te passen); 
 lezen en schrijven; 
 kortetermijngeheugen; 
 visuele informatieverwerking; 
 auditieve informatieverwerking; 
 langetermijngeheugen; 
 verwerkingssnelheid; 
 reactiesnelheid. 

 
Een aantal van deze cognitieve vaardigheden is dynamisch en kan worden verbeterd, maar een 
aantal is ook deels statisch van aard en kan dus niet of nauwelijks worden verbeterd. De ontwikkeling 
van deze cognitieve vaardigheden bepaalt mede op welke manier en in welk tempo de stof het 
beste kan worden aangeboden. Vloeiende intelligentie bepaalt bijvoorbeeld het vermogen om 
kennis in nieuwe situaties toe te kunnen passen (adaptieve transfer). Een goed ontwikkelde 
vloeiende intelligentie is voorwaardelijk voor een leerling om in een leslokaal geleerde kennis en 
vaardigheden toe te kunnen passen in het verkeer. 
 
Affectieve vaardigheden 
Affectieve vaardigheden kunnen, net als de cognitieve vaardigheden, in grote mate verschillen 
tussen leerlingen. Ook beïnvloeden ze het leerproces en dus de manier waarop een educatieve 
activiteit dient vormgegeven te worden. De affectieve vaardigheden die Standaert en collega’s 
(2018) onderscheiden: 
 Zelfbeeld: hoe denkt de leerling over zichzelf en anderen? 
 Zelfvertrouwen: heeft de leerling het gevoel dat hij of zij kan slagen bij de activiteit? 
 Attributies: schrijft een leerling succes of falen toe aan zichzelf, zoals competentie en/of inzet 

(interne attributie), of aan toeval of aspecten van de taak of situatie (externe attributie)? 
 Motivatie: wil een leerling wel leren?  

Motivatie is te verdelen in taakgerichte motivatie (de stof zelf is interessant of belangrijk) en 
prestatiegerichte motivatie (het eindresultaat, het cijfer of het diploma is belangrijk). Een 
andere indeling van motivatie is intrinsieke versus extrinsieke motivatie (zie Paragraaf 3.1). 
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Metacognitieve vaardigheden 
Met metacognitieve vaardigheden worden twee zaken bedoeld: het inzicht van de leerling in de 
eigen gevoelens, bekwaamheden en studiegewoonten en de mate waarin de leerling deze kan 
controleren (zelfregulatie). Dit is een vaardigheid die bij jongeren volop in ontwikkeling is en bij 
jonge kinderen nog niet aanwezig is. De inzichten in de eigen gevoelens, bekwaamheden en 
gewoonten zijn de basis van onder andere Theory of Mind (zie Paragraaf 2.1.4). Een goed 
ontwikkelde Theory of Mind is niet alleen voorwaardelijk voor de ontwikkeling van zelfinzicht en 
zelfregulatie, maar ook voor het leren door het observeren van anderen. 

3.2.2 Omgevingskenmerken 
Ook het in acht nemen van omgevingskenmerken is belangrijk bij het definiëren van doelgroepen. 
Motivatie en bestaande kennis en vaardigheden van een persoon zullen immers beïnvloed zijn 
door de fysieke en sociale omgeving waarin de persoon zich bevindt.  
 
De fysieke omgeving bepaalt mede de behoefte om vaardigheden te leren en daarmee de motivatie 
om deel te nemen aan bepaalde educatieve activiteiten. Dit speelt zeker ook bij verkeerseducatie. 
Als een leerling bijvoorbeeld opgroeit met een bepaald type voertuigen om zich heen (bijvoorbeeld 
veel tractoren of veel trams), zal zijn voorkennis op dat gebied beduidend groter zijn dan van een 
leerling die niet in een dergelijke omgeving is opgegroeid.  
 
De sociale omgeving heeft een grote invloed op de mate waarin een individu zijn of haar gedrag 
wil aanpassen (Theory of Planned Behavior; Ajzen, 1985) en daarmee op het leerproces van de 
leerling. De sociale omgeving bestaat uit meerdere elementen: 
 de opvoeders, onder andere hun opleidingsniveau en sociaal-economische status;  
 ‘peers’: de leeftijdsgenoten waarmee het individu zich identificeert (klasgenoten, collega’s en 

vrienden), inclusief hun normen en waarden; 
 andere beïnvloeders, zoals docenten, werkgevers, coaches, etc. 

3.3 Educatieve doelen 
Naast het definiëren van doelgroepen is ook het formuleren van educatieve doelen van groot 
belang voor het invullen van educatieve activiteiten. In het pedagogisch-didactisch basisschema, 
beschreven door Standaert en collega’s (2018) wordt onderscheid gemaakt tussen algemene 
doelstellingen, hoofddoelstellingen en leerdoelen. Algemene doelstellingen zijn zeer breed 
gedefinieerd om het domein van de leerstof aan te geven, bijvoorbeeld een leerling beheerst de 
Nederlandse taal. Deze zijn de basis voor de hoofddoelstellingen, ook wel leerplandoelstellingen 
genoemd. Hoofddoelstellingen beschrijven wat je uiteindelijk met een educatieve activiteit wilt 
bereiken, bijvoorbeeld een leerling kan zich mondeling en schriftelijk goed uitdrukken. De 
leerdoelen, tot slot, zijn zeer concrete uitwerkingen van de hoofddoelstellingen. Deze uitwerking 
van een algemene doelstelling naar concrete leerdoelen wordt ook wel een leerlijn genoemd. Het 
formuleren van leerdoelen is essentieel om scherp te formuleren via welke (tussen)stappen de 
hoofddoelstelling kan worden gerealiseerd, bijvoorbeeld een leerling bouwt een logisch betoog 
op door achtereenvolgens de achtergrond te schetsen, het doel, de aanpak, de bevindingen en 
de conclusies. Het concreet formuleren van leerdoelen helpt daarmee bij het vaststellen van de 
inhoud van het onderwijs. Duidelijk geformuleerde leerdoelen zijn ook belangrijk voor monitoring 
en evaluatie en daarmee voor de kwaliteitsborging van educatieve activiteiten. 
 
Een goed leerdoel is ‘SMART’ opgesteld: het leerdoel is 
 Specifiek (een concreet onderwerp aansnijdend); 
 Meetbaar (verifieerbaar of het doel gehaald is); 
 Acceptabel (voldoende motiverend om dit onderwerp te willen leren); 
 Realistisch (haalbaar); en 
 Tijdsgebonden (met een deadline). 
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In Paragraaf 4.3 zijn enkele voorbeelden te vinden van algemene doelen en de uitwerking in 
hoofddoelen en leerdoelen op het gebied van verkeerseducatie.  

3.4 Didactische werkvormen 
Na het vaststellen van de doelgroep met de daarbij behorende kenmerken en de hoofd- en 
leerdoelen, moet bepaald worden van welke didactische werkvormen het beste gebruik gemaakt 
kan worden. Didactische werkvormen zijn manieren om de lesstof aan te bieden aan de leerlingen. 
Het gaat dus niet over het wat, maar over het hoe.  
 
Beoogd wordt om de werkvorm zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de kenmerken van de 
doelgroep. Bij klassikaal onderwijs is het vrijwel onmogelijk om elke les voor iedereen perfect 
passend te maken, rekening houdend met voorkennis en andere leerlingkenmerken. Wel is het 
bevorderlijk om te variëren in de wijze waarop de stof wordt aangeboden, zodat de leerlingen 
actief betrokken worden. Hieronder bespreken we enkele onderwerpen die belangrijk zijn bij het 
vaststellen van de didactische werkvorm.  

3.4.1 Theorie of praktijk 
Een eerste onderscheid is die tussen theoretisch onderwijs en praktijkonderwijs. Theoretisch 
onderwijs richt zich op het overdragen van kennis over onderwerpen met de bedoeling dat 
leerlingen die kennis vervolgens in de juist omstandigheden op een correcte manier toepassen. 
Praktijkonderwijs richt zich op het aanleren van specifieke motorische vaardigheden en het 
oefenen met de toepassing daarvan in concrete situaties. Vaak zal een combinatie van theoretisch 
en praktijkonderwijs nodig zijn. Wat het meest wenselijk is, hangt in de eerste plaats af van de 
inhoud: als je iemand wilt leren solderen, zal Oefenen in de praktijk onontbeerlijk zijn. Hetzelfde 
geldt als je iemand wilt leren fietsen. Daarnaast zijn de leeftijd en de daarmee samenhangende 
cognitieve vaardigheden van belang. Zoals uitgebreid aan bod is geweest in Hoofdstuk 2, zijn 
jongere kinderen veel minder dan oudere kinderen en volwassenen in staat om theoretische 
kennis toe te passen in de praktijk of toe te passen in een andere, niet direct vergelijkbare, 
situatie dan in de klas behandeld. Voor jonge kinderen is oefenen in de praktijk en zelf ervaren 
dus essentieel voor het aanleren van specifieke gedragingen. Maar oefenen in de praktijk is ook 
vaak belangrijk voor oudere kinderen en volwassenen: het biedt de mogelijkheid om fouten te 
maken en daarvan te leren.  

3.4.2 Groepsgewijs of individueel 
Een ander onderscheid dat gemaakt kan worden is dat tussen groepsgewijze en individuele 
educatie. Theorie en praktijkonderwijs kunnen allebei groepsgewijs en individueel aangeboden 
worden.  
 
Groepsgewijze educatie 
Bij groepsgewijze educatie wordt de lesstof tegelijkertijd aan een groep leerlingen aangeboden. 
De grootte van de groep en daarmee de aandacht voor de individuele leden van de groep zal 
sterk variëren. Onderwijs gebeurt over het algemeen groepsgewijs (klassikaal). Dat geldt ook 
voor cursussen voor volwassenen. Voorbeelden van didactische werkvormen die groepsgewijs 
kunnen worden ingezet zijn:6 
 instructie; 
 interactie; 
 discussie; 
 opdrachten; 
 samenwerking; 
 spel. 

 
6. https://wij-leren.nl/didactische-werkvorm.php 

https://wij-leren.nl/didactische-werkvorm.php
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Het voordeel van groepsgewijze educatie is, naast efficiëntie, dat er werkvormen kunnen worden 
ingezet die stimuleren om van elkaar te leren. Zo kunnen leerlingen leren door het zien uitvoeren 
van een actie door anderen. Volgens de sociaal-cognitieve theorie van Bandura is dit een belangrijke 
vorm van leren. De meningen zijn erover verdeeld vanaf welke leeftijd kinderen kunnen leren door 
observatie. Volgens Piaget zou dit pas vanaf het zevende levensjaar zijn, volgens anderen al 
eerder, vanaf ongeveer vier of vijf jaar (zie Paragraaf 2.1.2). Het groepsgewijs discussiëren en 
problemen oplossen biedt bovendien de mogelijkheid verschillende inzichten en concepten te 
koppelen aan elkaar of aan verschillende voorbeelden uit de omgeving. Ook dit is volgens de 
cognitieve leertheorieën een belangrijk aspect van leren. Voorbeelden van constructivistische 
groepsgewijze educatie zijn het samen op zoek gaan naar oplossingen voor een bepaald probleem, 
het samen uitvoeren van onderzoek en het samen opzetten van creatieve projecten. 
 
Individuele educatie 
Bij individuele educatie is er een een-op-eenrelatie tussen leerling en docent. Dit wordt meestal 
ingezet voor het in de praktijk oefenen van heel specifieke vaardigheden waarbij fouten tijdens 
het leerproces ernstige gevolgen kunnen hebben. De mogelijkheid voor de docent om tijdig in te 
grijpen is dan cruciaal.  
 
Individuele educatie is vaak een combinatie van instructie (informatieoverdracht) en opdrachten 
(oefenen). Een voorbeeld van individuele educatie is de praktische rijopleiding waarbij de leerling 
al rijdend instructie krijgt van een rijinstructeur die bovendien te allen tijde kan ingrijpen als het 
gevaarlijk wordt.  

3.4.3 Instrueren, coachen, begeleiden of proces bewaken  
Afhankelijk van de gekozen werkvorm en doelgroep kan de docent een bepaalde rol aannemen. 
De docent kan bijvoorbeeld de rol van instructeur aannemen ofwel kennis en informatie 
overdragen. De docent bepaalt daarbij de inhoud van de stof, de diepgang van de stof en de 
snelheid waarmee de stof wordt aangeboden. Deze aanpak sluit aan bij cognitieve leertheorieën 
(Paragraaf 2.1.2) waarbij de leerling de stof die aangereikt wordt door de docent verwerkt.  
 
De docent kan ook meer de rol van coach aannemen. De docent laat dan de leerling zelf beslissen 
wat te doen om nieuwe kennis vanuit de al bestaande kennis uit te breiden. Deze aanpak sluit 
aan bij de principes van de constructivistische leertheorie (Paragraaf 2.1.3). De docent heeft, ook 
als coach, de verantwoordelijkheid om de leerling de juiste lesstof en de context aan te bieden, 
maar vervolgens de leerling zijn eigen weg te laten zoeken om daar mee om te gaan. Een 
coachende docent laat de leerlingen zelf concluderen of een oefening goed is gegaan, en treedt 
daarbij op als inspirator en uitdager. Vooral voor jongeren is dit belangrijk (Jolles, 2019).  
 
De docent als begeleider geeft zijn leerling juist wel feedback over de geleverde prestaties. Het 
belonen van gewenst gedrag (bijvoorbeeld het geven van een compliment) en het bestraffen van 
ongewenst gedrag (bijvoorbeeld een verbale bestraffing of een slecht cijfer) zijn daarbij de meest 
bekende aspecten die duidelijk aansluiten bij het behaviorisme (Paragraaf 2.1.1).  
 
De docent zal bij het begeleiden van een groepsdiscussie of -opdracht de taak van procesbewaker 
moeten aannemen om het proces (discussie of opdracht) vloeiend te laten verlopen. Ook binnen 
een (individuele) EMT is de docent een procesbewaker in plaats van een begeleider (Paragraaf 
2.1.6).  
 
Naast bovenstaande rollen aannemen, kan een docent ook dienen als rolmodel voor de leerling. 
Door persoonlijke ervaringen te delen met leerlingen kan de docent ook zelf invloed hebben op 
het leerproces. Uit de pedagogische literatuur blijkt dat de functie als rolmodel wel als belangrijk 
ervaren wordt, maar dat er weinig aandacht besteed wordt aan hoe dit toegepast kan worden 
(Sanderse, 2013). 
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3.4.4 Onderwijskenmerken als randvoorwaarde 
Niet alle gewenste didactische werkvormen kunnen altijd en overal worden toegepast. Dit is ten 
minste deels afhankelijk van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de onderwijssituatie. Dit 
zijn randvoorwaarden voor het vormgeven van een activiteit.  
 
Binnen versus buiten schoolverband 
Een relevant aspect is de vraag op welke manier de educatieve activiteiten het beste kunnen 
plaatsvinden: in schoolverband of niet in schoolverband. Deels wordt dit bepaald door de 
doelgroep. Als het gaat om groepsgewijze educatie kunnen kinderen en jongeren over het 
algemeen goed bereikt worden via scholen en opleidingen. Volwassenen zijn over het algemeen 
niet via scholen of opleiding te bereiken. Groepsgewijze educatie voor hen, zoals cursussen, zal 
vaak georganiseerd worden door specifieke organisaties en clubs. Individuele educatie wordt 
over het algemeen door gespecialiseerde instanties of personen aangeboden (denk aan bijlessen 
voor kinderen of aan de rijopleiding voor jongeren).  
 
Sectoraal versus integraal 
Een ander relevant aspect is sectoraal of integraal onderwijs. Het onderwerp van de les kan 
gebracht worden vanuit één perspectief (sectorale aanpak). Een voorbeeld hiervan is het 
behandelen van de risico’s van het na school naar huis fietsen in een groep. Een onderwerp kan 
ook in een breder perspectief worden geplaatst (integrale aanpak). Een voorbeeld hiervan is het 
leren omgaan met groepsdruk in zijn algemeenheid. Het is in diverse situaties belangrijk dat 
jongeren achter hun eigen mening durven te staan, ook als deze mening niet gedeeld wordt door 
hun leeftijdsgenoten. Bij een integrale aanpak kunnen verschillende situaties aan bod komen, en 
groepsdruk in het verkeer kan dan een van de voorbeelden zijn, naast bijvoorbeeld alcohol 
drinken als je nog geen 18 jaar bent. Een ander voorbeeld van een integrale aanpak is het 
combineren van verkeersonderwijs met rekenonderwijs door het berekenen van de remweg bij 
verschillende snelheden.  
 
Beroepsleerkrachten/-opleiders versus ervaringsdeskundigen 
Er zijn vanuit de onderwijssetting vaak meer of minder mogelijkheden om naast de formele 
leerkracht, opleider of cursusleider, ook mensen uit het veld in te zetten die vanuit de praktijk of 
uit eigen ervaring de lesstof kunnen toelichten en inzichtelijk maken. Op het gebied van verkeer 
kan dan bijvoorbeeld gedacht worden aan de betrokkenheid van politieagenten als het onderwerp 
een sterke handhavingscomponent heeft, of van vrachtautochauffeurs als het over de dode hoek 
van vrachtauto’s gaat.  
 
Gebruik van verschillende media en lesomgevingen 
Tot slot bepalen de kenmerken van de onderwijsomgeving in elk geval deels de manier waarop 
de lesstof aan een bepaalde doelgroep wordt aangeboden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het 
gebruik van verschillende media zoals animaties, films, Virtual Reality (VR) en serious games. De 
mogelijkheden op dit terrein worden mede beïnvloed door het beschikbare budget. Denk ook 
aan de mogelijkheden om bepaalde vaardigheden, zoals het leren solderen of het leren 
oversteken, in de praktijk te oefenen. Dit is veelal afhankelijk van de hoeveelheid (vrijwillige of 
betaalde) begeleiders en de beschikbare ruimten en materialen in of bij een school of andere 
onderwijsinstelling.  
 



 
  

 
 

Titel  Didactische uitgangspunten voor verkeerseducatie 
Rapport  R-2022-17 

Pagina  29 

In dit hoofdstuk passen we de didactische uitgangspunten die besproken zijn in Hoofdstuk 3 
toe op educatie over verkeer en verkeersveiligheid. We gaan kort in op de didactische 
basisbegrippen, de doelgroepen van de formele verkeerseducatie, de doelen en de mogelijke 
didactische werkvormen die daarbij ingezet kunnen worden. 

4.1 Didactische basisprincipes 
In Paragraaf 3.1 werden de didactische basisprincipes het belangstellingsprincipe, het 
integratieprincipe, het aanschouwelijkheidsprincipe, het activeringsprincipe, het herhalingsprincipe 
en het differentiatieprincipe kort toegelicht. Deze basisprincipes zijn ook van toepassing op 
verkeerseducatie. 

4.2 Doelgroepen 
Ook bij verkeerseducatie is het van belang onderscheid te maken tussen verschillende 
doelgroepen, zodat zo goed mogelijk rekening kan worden gehouden met hun verkeersrol(len), 
hun leervermogen en hun leermotivaties.  

4.2.1 Leeftijdsgroepen 
Voor het definiëren van doelgroepen hebben we ons gebaseerd op de uitgangspunten van 
permanente verkeerseducatie (PVE). 
 
PVE staat voor de gedachte dat een mens in verschillende levensfasen op een andere manier aan 
het verkeer deelneemt en dus moet blijven leren om veilig aan het verkeer deel te nemen. 
Verkeerseducatie is daarom belangrijk voor elke leeftijdsgroep en elke vervoerswijze. Binnen PVE 
worden zes leeftijdsgroepen onderscheiden (Vissers et al., 2005): 
1. 0-4 jaar (preschool); 
2. 4–12 jaar (basisschool); 
3. 12–16 jaar (voortgezet onderwijs); 
4. 16–circa 25 jaar (beginnende bestuurders); 
5. circa 25–circa 60 jaar (rijbewijsbezitters); 
6. vanaf circa 60 jaar (oudere verkeersdeelnemers). 
 
Aangezien dit rapport gaat over formele verkeerseducatie, behandelen we de eerstgenoemde 
doelgroep (de 0- tot 4-jarigen) niet. Verder is voor dit rapport de doelgroep 16- tot 25-jarigen 
opgedeeld in twee groepen: 16 tot 18 jaar en 18 tot ca. 25 jaar. Hiervoor hebben we gekozen 
omdat 16- tot 18-jarigen voor zelfstandige verkeersdeelname andere vervoerswijzen gebruiken 
(met name fiets en snor-/bromfiets) dan 18- tot 25-jarigen, voor wie ook de auto tot de mogelijk-
heden gaat behoren. Dit heeft effect op de aandachtspunten van verkeerseducatie en ook de 
bijbehorende didactische uitgangspunten. We komen uit op het overzicht dat in Tabel 4.1 is 
weergegeven. De tabel geeft per doelgroep de mogelijke manieren van verkeersdeelname en 

4 Didactische uitgangspunten bij 
verkeerseducatie 
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bijbehorende algemene doelstelling voor verkeerseducatie voor de doelgroep. In de tabel 
onderscheiden we de actieve zelfstandige deelname met diverse vervoerswijzen; uiteraard is het 
gedrag van passagiers ook van invloed op de verkeersveiligheid. Dit geldt echter voor alle 
leeftijden. 
 

Tabel 4.1. Onderscheiden doelgroepen hun verkeersdeelname en algemene doelstellingen voor verkeerseducatie  

Doelgroep Wijze van verkeersdeelname Algemene doelstelling 

4-12 jaar Voetganger en fiets Veilige, in toenemende mate zelfstandige verplaatsingen als 
voetganger en fietser in de eigen buurt 

12-16 jaar Voetganger en (elektrische) fiets Veilige zelfstandige verplaatsingen als voetganger en fietser over 
grotere afstanden in onbekende en complexere verkeerssituaties 

16-18 jaar Voetganger, (elektrische) fiets, brom-
/snorfiets 

Veilige verplaatsingen als voetganger, fietser en brom-
/snorfietser in risicovolle situaties (bijv. in het donker, in 
weekendnachten) 

18-circa 25 jaar Voetganger, (elektrische) fiets en 
brom-/snorfiets, auto en motor 

Veilige verplaatsingen als bestuurder van een auto en andere 
(gemotoriseerde) voertuigen 

Circa 25-circa 60 jaar Voetganger, (elektrische) fiets, brom-
/snorfiets, auto en motor 

Voldoende actuele kennis, vaardigheden en positieve houding 
ten opzichte van veilige verkeersdeelname met bekende en met 
nieuwe vervoerswijzen (bijv. elektrische fiets) 

Vanaf circa 60 jaar Voetganger, (elektrische) fiets, brom-
/snorfiets, auto, motor en 
invalidenvoertuigen 

Voldoende actuele kennis, vaardigheden en positieve houding 
ten opzichte van veilige verkeersdeelname met bekende en met 
nieuwe vervoerswijzen (bijv. elektrische fiets, scootmobiel). 
Verantwoord omgaan met fysieke en cognitieve beperkingen die 
van invloed kunnen zijn op verkeersdeelname 

 

4.2.2 Leerlingkenmerken 
Bij verkeerseducatie zal de voorkennis over de vervoerswijze en deelname aan het verkeer, 
alsmede de cognitieve, affectieve als metacognitieve vaardigheden, invloed hebben op het 
vermogen om informatie op te nemen. Een leerling zal de mogelijkheid en de wil moeten hebben 
om zich de informatie eigen te maken, en ook het inzicht om de informatie in de juiste situatie 
toe te passen. In deze paragraaf gaan we in op deze invloedrijke kenmerken van leerlingen. 
 
Voorkennis 
Elk mens neemt, van jongs af aan, deel aan het verkeer zodra hij op straat komt. Deze ervaringen 
vormen een belangrijke kapstok bij het leren om veilig aan het verkeer deel te nemen. Met het 
toenemen van de leeftijd neemt ook ervaring als verkeersdeelnemer toe en zal zich een houding 
ten opzichte van veilig gedrag in het verkeer ontwikkelen. Ook kunnen zich speciale interesses en 
daarmee bepaalde kennis en vaardigheden ontwikkelen. Vaardigheden en kennis op het gebied 
van autorijden zullen bijvoorbeeld bij de ene leerling-automobilist meer aanwezig zijn dan bij de 
andere. Het is belangrijk om verkeerseducatie zo goed mogelijk af te stemmen op eerdere 
ervaringen, specifieke interesses en bestaande kennis. 
 
Cognitieve vaardigheden 
Wat over het algemeen geldt voor educatieve activiteiten, geldt ook voor verkeerseducatie: de 
cognitieve ontwikkeling van een kind of jongere is bepalend voor de mate waarin de leerling de 
nieuwe informatie kan verwerken en dus ook voor de werkvorm waarin de stof kan worden 
aangeboden (zie Paragraaf 3.2.1). Zo zal het woordgebruik bij theoretisch onderwijs aangepast 
moeten worden aan het leesniveau van de leerlingen en lestempo en werkvorm aan hun 
vaardigheid om kennis eigen te maken en toe te passen. Zo zal bijvoorbeeld zelfstudie (voor het 
theorie-examen voor het rijbewijs) niet voor iedereen tot de mogelijkheden behoren. Daarnaast 
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zal verkeerseducatie aangepast moeten worden aan de manier van leren die past bij het cognitieve 
ontwikkelingsniveau van de leerling. Voor de jongste leerlingen van de basisschool is dat vooral 
zelf laten oefenen in het verkeer (uiteraard in veilige omstandigheden) en het observeren van het 
gedrag van rolmodellen zoals ouders en docenten. Leerlingen in de bovenbouw kunnen al beter 
de in de klas aangeboden lesstof toepassen in concrete situaties in het verkeer. 
 
Volgens Vinjé (1981) zijn er, naast de beperkingen van het leervermogen die door Piaget 
beschreven zijn (Paragraaf 2.1.2), enkele zaken waar je rekening mee moet houden bij 
verkeerseducatie voor kinderen: 
 Door het lagere gezichtspunt is de waarneming van het verkeer door kinderen anders. 
 Het scannen van visuele informatie gebeurt anders: de aandacht van kinderen wordt meer 

gepakt door nieuwe of opvallende aspecten van de omgeving dan bij een volwassene. 
 Het lokaliseren van geluid is nog beperkt. 
 Het correcte begrip van snelheid is nog in ontwikkeling bij jonge kinderen. 
 Daarnaast kan de vereiste motoriek ook nog onderontwikkeld zijn. 

 
Door bovenstaande kenmerken is het inschatten of het veilig is om een weg over te steken voor 
een kind een ingewikkelde aangelegenheid, die langer duurt dan bij een volwassene en niet altijd 
even goed wordt uitgevoerd. 
 
Affectieve vaardigheden 
Motivatie om te leren is een belangrijke voorwaarde voor het succes van educatie. 
Verkeerseducatie voor kinderen is een verplicht onderdeel van het curriculum van de school. Het 
is niet de eigen keuze van de leerling om mee te doen aan de les waardoor ze minder intrinsiek 
gemotiveerd zullen zijn. Er zal dan ook relatief veel tijd besteed moeten worden aan het vangen 
van de aandacht van de leerlingen. Min of meer hetzelfde geldt voor cursisten bij verplichte 
educatieve maatregelen voor verkeersovertreders (EMG, (L)EMA; zie Paragraaf 4.4.5). Zij zitten 
onvrijwillig bij een cursus en zijn veelal slecht gemotiveerd om het gedrag aan te passen. Daar 
staat bijvoorbeeld tegenover dat bij de rijopleiding B leerlingen wel intrinsiek gemotiveerd zijn 
omdat ze graag zo snel mogelijk het rijbewijs willen halen. Ze hebben over het algemeen zelf 
besloten om rijlessen te gaan volgen en het kost hen geld. Let wel op: de motivatie is het behalen 
van het rijbewijs (prestatiegerichte motivatie) en niet per Se het veilig leren rijden.  
 
Zelfbeeld, zelfvertrouwen en attributiestijl (de mate waarin je je gedrag toewijst aan interne of 
externe oorzaken) zijn aspecten van affectieve vaardigheden die vooral bij oudere kinderen en 
jongeren relevant zijn. Voor jonge kinderen, bij wie verkeerseductie vooral gericht is op kennis en 
vaardigheden op het operationele en tactische niveau – spelen ze een minder grote rol. 
Naarmate kinderen ouder worden en in grotere mate zelfstandig aan het verkeer deelnemen, 
komen steeds vaker onderwerpen aan de orde die aanspraak maken op de houding ten opzichte 
van risicovolle gedragingen in het verkeer. Deze houding wordt gereguleerd door twee systemen 
in de hersenen die zich beide, los van elkaar ontwikkelen in de tienertijd: de executieve functies 
die zorgdragen voor rationeel gedrag, en het limbische systeem, dat zorgt voor de emotionele 
kleuring van ervaringen (Jolles, 2022). Tot het 25e levensjaar zijn deze systemen in ontwikkeling 
en daardoor staan de jongeren open voor ervaringen en kennis op dit vlak. Het tempo van de 
ontwikkeling van deze systemen verschilt per individu. Activatie van deze systemen in deze fase 
van de ontwikkeling zorgt ervoor dat de hersenen zich meer optimaal zullen ontwikkelen. Het 
gebalanceerd toepassen van deze systemen lukt nog niet altijd, maar oefening baart kunst. Het 
uitdagen van jongeren om na te denken over de risico’s van verkeersgedragingen is dus van 
wezenlijk belang voor de ontwikkeling van die houding. Het zal echter afhangen van de 
persoonlijke ontwikkeling van de jongere of deze ook daadwerkelijk in staat is om de eigen 
houding aan te passen. 
 



 
  

 
  

Titel  Didactische uitgangspunten voor verkeerseducatie 
Rapport  R-2022-17 

Pagina  32 

Metacognitieve vaardigheden 
Met metacognitieve vaardigheden bedoelen we de vaardigheden met betrekking tot zelfinzicht 
en zelfregulatie. Deze hogere-ordevaardigheden beginnen zich te ontwikkelen met de vorming 
van een Theory of Mind die over het algemeen al ontwikkeld is als kinderen zelfstandig aan het 
verkeer deelnemen (Paragraaf 2.1.5), maar ze zullen pas volledig ontwikkeld zijn rond het 25e 
levensjaar, als de frontaalkwab van de hersenen volledig volgroeid is (Jolles, 2019).  
Maar ook bij volwassenen is het inzicht in de eigen vaardigheden als weggebruiker vaak niet 
optimaal. We zijn nou eenmaal geneigd te denken dat we, aangezien we zelden of nooit bij een 
ongeval betrokken zijn geweest, bekwame weggebruikers zijn. We zijn er niet van op de hoogte 
dat de ongevalsbetrokkenheid geen goede graadmeter is voor veilig gedrag op de weg en dat we 
de gevolgen van mogelijke fouten in ons rijgedrag vaak zelf niet ervaren. Als we ons niet bewust 
zijn van beperkingen van onze vaardigheden, is er ook geen reden om ons gedrag te reguleren 
(kalibratie; Davidse et al., 2010) of nieuw gedrag aan te leren. Een eerste stap bij verkeerseducatie 
voor volwassenen is daarom het inzicht geven in de eigen rijvaardigheid en rijgeschiktheid.  

4.2.3 Omgevingskenmerken 
Tot slot is het bij het definiëren van doelgroepen belangrijk om rekening te houden met 
omgevingskenmerken en dan gaat het zowel om de fysieke omgeving als de sociale omgeving 
(Paragraaf 3.2.2). De fysieke omgeving bepaalt gedeeltelijk de manier waarop een mens zich zal 
willen en kunnen verplaatsen en daarmee dus de behoefte aan bepaalde vervoerswijzen. De 
houding ten opzichte van de auto, fiets of bromfiets zal dus mede afhankelijk zijn van de 
woonplaats van de persoon (stedelijk of landelijk). Ook de aanwezigheid van bepaalde voertuigen 
in en rondom het huis, kan een rol spelen. Het kan bijvoorbeeld effect hebben op de interesse 
om bepaalde voertuigen te kunnen besturen en op de voorkennis bij het leren besturen van het 
voertuig.  
 
De sociale omgeving bestaat uit opvoeders, familie, vrienden, leerkrachten, trainers et cetera. Zij 
beïnvloeden motivaties, attituden en gedragskeuzes, ook in het verkeer. Hun houding ten 
opzichte van bijvoorbeeld veilige verkeersdeelname bepaalt mede de houding van de leerling ten 
opzichte van de lesstof over dat onderwerp. Daarnaast bepaalt hun houding ten opzichte van het 
nut of de (sociale) status van bepaalde vervoerswijzen de behoefte om een dergelijk voertuig te 
kunnen besturen en dus de keuze om deze aan te schaffen en te leren besturen. 

4.3 Doelen van verkeersonderwijs 
In Paragraaf 3.3 is gesproken over het belang van het formuleren van goede educatieve doelen. 
In deze paragraaf beperken we ons tot doelen voor educatie op het gebied van verkeer en met 
name verkeersveiligheid. We gaan hierbij eerst in op het ordenen van verkeerseducatieve 
doelen. Daarna bespreken we per onderscheiden doelgroep de belangrijkste algemene 
doelstellingen en hoofddoelstellingen en geven we enkele voorbeelden van concrete leerdoelen.  

4.3.1 Ordening van doelen voor verkeerseducatie 
Voor het ordenen van doelen van verkeerseducatie wordt vaak onderscheid gemaakt naar 
niveaus van deelname aan het verkeer (Hatakka et al., 2002): 
1. Algemeen niveau: persoonlijke kenmerken en ambities (bijvoorbeeld: attributiestijl7 of mate 

van impulsiviteit); 
2. Strategisch niveau: afwegingen en beslissingen voorafgaand aan de verplaatsing (bijvoorbeeld 

welke route je neemt, hoe laat je vertrekt); 
 

7. Met attributiestijl wordt bedoeld de wijze waarop we het gedrag van onszelf en anderen verklaren. Onderscheid 

wordt gemaakt tussen een externe attributiestijl – waarbij de oorzaak van gedrag verklaard wordt door iets buiten 

de persoon zelf – of een interne attributiestijl – waarbij de oorzaak van het gedrag binnen de persoon zelf wordt 

gelegd. 
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3. Tactisch niveau: interactie in het verkeer (bijvoorbeeld: hoe hard je rijdt, of je voorrang 
verleent, of je richting aangeeft); 

4. Operationeel niveau: voertuigbeheersing/-bediening (bijvoorbeeld schakelen in een auto en 
op- en afstappen van een fiets).  

 
Per niveau kunnen drie verschillende aspecten onderscheiden worden die iemand moeten leren 
om veilig aan het verkeer deel te nemen: kennis en vaardigheden, risico-verhogende factoren en 
zelfevaluatie. Bij kennis en vaardigheden gaat het bijvoorbeeld om het beheersen van de formele 
verkeersregels (kennis op tactisch niveau) en het kunnen besturen van een fiets (bijv. balans 
houden, op- en afstappen) of auto (bijv. schakelen, een bocht nemen, achteruit inparkeren – alle 
drie vaardigheden op operationeel niveau). De risico-verhogende factoren zijn de factoren die 
zorgen dat je de kennis of vaardigheden niet goed toe kunt passen waardoor er een verhoogd 
risico in het verkeer ontstaat. Voorbeelden zijn telefoongebruik tijdens het fietsen (op tactisch 
niveau) en onvoldoende automatisering van het bedienen van het voertuig (op operationeel 
niveau). Zelfevaluatie gaat vooral over het realistisch inschatten van eigen kunnen en van eigen 
beperkingen om ervoor te zorgen dat gedragskeuzes passen bij de eigen fysieke en cognitieve 
mogelijkheden. Deze afstemming wordt ook wel kalibratie genoemd (Davidse et al., 2010).  
 
Deze niveaus en aspecten vormen samen een 4x3 matrix die vooral bij de rijopleiding is 
toegepast en daar de ‘Goals of Driver Education’ matrix (GDE-matrix) wordt genoemd. Deze 
matrix (zie Tabel 4.2) is echter ook zeer goed toepasbaar op andere vormen en andere 
doelgroepen van verkeerseducatie.  
 

Tabel 4.2 De GDE-matrix (bron: 

(Vissers et al., 2005))  

  
 Kennis en 

vaardigheden 
Risico-verhogende 
factoren 

Zelfevaluatie 

Algemeen niveau    

Strategisch niveau    

Tactisch niveau    

Operationeel niveau    
 

 
Naast de GDE-matrix biedt de taxonomie van Romiszowski een verdere indeling van doelstellingen 
op het gebied van kennis en vaardigheden (de eerste kolom van de GDE-matrix), waarbij kennis 
voorwaardelijk is voor het aanleren van vaardigheden (Vlakveld, 2000). Romiszowski deelt kennis 
op in 1) het kennen van begrippen en 2) het begrijpen of toe kunnen passen van principes. 
Vaardigheden worden verdeeld in 1) reproductieve vaardigheden – automatische handelingen – 
en 2) productieve vaardigheden – nieuwe vaardigheden die worden opgebouwd uit bestaande 
kennis en vaardigheden. Dit wordt verder onderverdeeld in een taxonomie die oploopt in 
complexiteit. Deze vormen van kennis en vaardigheden aanleren vragen elk een verschillende 
aanpak van educatie.  
 
Bij het ordenen van doelen voor verkeerseducatie is het ook van belang onderscheid te maken 
tussen verschillende typen gedrag. Hiervoor wordt vaak de volgende indeling gebruikt (Vlakveld, 
2000): 
 geautomatiseerd gedrag (’skill-based’), gebaseerd op ingesleten routines, bijvoorbeeld het 

bedienen van de koppeling bij het autorijden; 
 regelgestuurd gedrag (‘rule-based’), bestaand uit het toepassen van formele of eerder 

toegepaste regels en procedures, bijvoorbeeld het verlenen van voorrang aan een van rechts 
komend voertuig;  

 beredeneerd gedrag (‘knowledge-based’), te gebruiken in nieuwe of onverwachte situaties 
waarbij bestaande regels of procedures niet zomaar kunnen worden toegepast. Een voorbeeld: 
het rijden met een onbekend voertuig of in een onbekende omgeving.  
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Voor sommige verkeersgedragingen is het gewenst dat deze geheel geautomatiseerd verlopen en 
dus ook geen aandacht en energie meer vragen. Dit geldt met name voor voertuigbeheersing. 
Veel verkeersgedragingen zullen echter nooit volledig geautomatiseerd kunnen worden, met 
name niet als het gaat om interacties met andere verkeersdeelnemers. Deze gedragingen zullen 
echter wel steeds gemakkelijker, sneller en minder bewust, minder aandacht vragend tot stand 
komen naarmate iemand vaker in vergelijkbare situaties is geweest. Dit maakt het ook gemakkelijker 
om sneller de meest toepasbare gedragingen te selecteren in nieuwe of onverwachte situaties 
(regelgestuurd gedrag).  

4.3.2 Algemene doelstellingen en hoofddoelstellingen per doelgroep 
Zoals in Paragraaf 3.3 is besproken, wordt er binnen de didactiek onderscheid gemaakt tussen 
algemene doelstellingen, hoofddoelstellingen en leerdoelen. Dit onderscheid geldt ook voor 
verkeerseducatie. Algemene doelstellingen geven het domein van de leerstof voor de doelgroep 
aan en hoofddoelstellingen geven aan wat je wilt bereiken met je educatie. Dat verschilt per 
doelgroep en daarom worden de hoofddoelstellingen in deze paragraaf kort per doelgroep 
besproken. De algemene doelstellingen zijn in Tabel 4.1 per doelgroep weergegeven. De 
doelstellingen zijn gebaseerd op het Leerdoelendocument Permanente Verkeerseducatie (Vissers 
et al., 2005). Leerdoelen zijn een concrete uitwerking van de hoofddoelstellingen en daarvan zijn 
in Paragraaf 4.3.3 wat voorbeelden te vinden.  
 
4- tot 12-jarigen 
Bij de jongste groep van de 4- tot 12-jarigen richt de verkeerseducatie zich op het zelfstandig 
veilig aan het verkeer deelnemen op de fiets of te voet. Hoofddoelstellingen voor deze doelgroep 
zijn de basale kennis en vaardigheden die voorwaardelijk zijn voor veilige deelname aan het 
verkeer (kennis en vaardigheden op het operationele niveau in de GDE-matrix). Voorbeelden 
hiervan zijn het veilig kunnen oversteken, de juiste plaats op de weg kiezen als voetganger en 
fietser en het kennen van de belangrijkste voorrangsregels en verkeersborden.  
Tegen het einde van de basisschool zal de verkeerseducatie zich meer gaan richten op het 
herkennen van risico’s in het verkeer. Hoofddoelstellingen verschuiven naar het identificeren van 
risico’s in het verkeer zoals bijvoorbeeld het risico van tegen het verkeer in fietsen op een 
fietspad met éénrichtingsverkeer of het risico van appen als je aan het fietsen bent (risico-
verhogende factoren op het tactische en strategische niveau). 
 
12- tot 16-jarigen 
Ook voor de 12- tot 16-jarigen is de algemene doelstelling het zelfstandig veilig aan het verkeer 
deelnemen op de fiets of te voet. Deze groep heeft een grotere actieradius dan de 4- tot 12-
jarigen en zullen moeten omgaan met complexere situaties. Daarnaast spelen er meer strategische 
en sociale aspecten, zoals fietsen in groepen en omgaan met de smartphone. 
Hoofddoelstellingen voor verkeerseducatie zijn naast het goed inschatten van risico’s in het 
verkeer (kennis en vaardigheden op tactisch niveau in de GDE-matrix), het nemen van eigen 
verantwoordelijkheid en het zich adequaat wapenen tegen groepsdruk (risico-verhogende 
factoren en zelfinzicht op tactisch en strategisch niveau in de GDE-matrix). Thema’s waarin dit 
gevraagd wordt van de leerlingen zijn bijvoorbeeld het gebruik van fietsverlichting, het toepassen 
van verkeersregels (bijv. stoppen voor een rood verkeerslicht) en het weerstaan van afleiding 
door de telefoon tijdens verkeersdeelname. 
 
16- tot 18-jarigen 
Op 16-jarige leeftijd heeft een jongere voor het eerst de mogelijkheid om zich op een 
gemotoriseerd voertuig voort te bewegen, de brom- of snorfiets. Om dit te mogen is een AM-
rijbewijs wettelijk vereist en daarvoor is een formele opleiding nodig. Het rijbewijs AM heeft 
hoofddoelstellingen over de regelgeving voor het besturen van een brom-/snorfiets(zoals de 
maximumsnelheden, plaats op de weg, en voorrangsregels), maar ook over de technische 
besturing van het voertuig en de tactische vaardigheden (zoals vaart kunnen minderen en goed 
kijken bij naderen van het kruispunt). Kernvaardigheden die volgens rijopleiders aan bod dienen 
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te komen bij de praktische rijopleiding zijn beheersing van het voertuig, inachtneming veiligheid, 
instandhouding ruimtekussen, sociaal rijgedrag en opvolging van verkeersregels (Goldenbeld et 
al., 2013). De lesstof van de rijopleiding AM gaat met name in op kennis, vaardigheden en risico-
verhogende factoren op operationeel en tactisch niveau van de GDE-matrix.  
 
Onafhankelijk van de vervoerswijze is ook algemene verkeerseducatie voor 16- tot 18-jarigen 
belangrijk. Doelstellingen op het gebied van omgaan met groepsdruk, controleren van impulsen 
en omgaan met risico’s zijn in het bijzonder voor deze leeftijd van essentieel belang (risico-
verhogende factoren en zelfinzicht op tactisch en strategisch niveau in de GDE-matrix). 
 
Een deel van de 16- en 17-jarigen zal deelnemen aan het 2ToDrive programma8 en dus op deze 
leeftijd al een rijopleiding B volgen. De algemene en hoofddoelstellingen van deze opleiding 
worden in de volgende alinea besproken. 
 
18- tot 25-jarigen 
Verkeerseducatie van 18- tot 25-jarigen richt zich met name op het leren rijden in de 
personenauto ofwel het behalen van het rijbewijs B. Hoofddoelstellingen hebben betrekking op 
voertuigbeheersing, gevaarherkenning, omgaan met sociale druk en risico-inschatting, en 
daarnaast op de interactie met andere verkeersdeelnemers, anticiperen op rijgedrag van andere 
verkeersdeelnemers en kennis over risicofactoren zoals rijsnelheid en gebruik van alcohol en 
drugs. De lesstof van de rijopleiding bevat met name onderwerpen op het gebied van kennis, 
vaardigheden en risico-verhogende factoren op operationeel en tactisch niveau van de GDE-
matrix. Aanvullende cursussen richten zich/zouden gericht moeten worden op het zelfinzicht en 
op risico-verhogende factoren op strategisch en algemeen niveau. 
 
25- tot 60-jarigen 
Het algemene doel van educatie van volwassen weggebruikers betreft het onderhouden van 
kennis en vaardigheden en het aanleren van veilig gebruik van nieuwe vervoerswijzen zoals de 
elektrische fiets. Thema’s die spelen voor deze groep zijn de neiging tot overschatting van de 
eigen rijvaardigheden, het over-automatiseren van het gedrag, het niet up-to-date zijn van de 
kennis van nieuwe verkeersregels en het omgaan met rijtaakondersteunende 
voertuigtechnieken.  
 
Verplichte formele educatie voor volwassenen, vindt plaats als er aanleiding voor is, zoals bij een 
educatieve maatregel voor overtreders (zie Paragraaf 4.4.5) of als iemand een nieuw 
motorvoertuig wil leren besturen waarvoor een rijbewijs nodig is (bijvoorbeeld rijbewijs A, A1 of 
A2). De hoofddoelstellingen van de educatieve maatregelen zijn afhankelijk van het onderwerp: 
bij de educatieve maatregel voor alcoholovertreders (EMA) is dit begrijpen dat veilig aan het 
verkeer deelnemen betekent dat je niet met alcohol achter het stuur kunt zitten en dit vervolgens 
ook niet doet (risico-verhogende factoren en zelfinzicht op strategisch en algemeen niveau). De 
hoofddoelstellingen van het A-, A1- of A2-rijbewijs zijn vergelijkbaar met die van het in de vorige 
paragraaf besproken rijbewijs B.  
Vrijwillige formele educatie voor volwassenen betreft bijvoorbeeld slipcursussen, cursussen 
defensief rijden, het besturen van een elektrische fiets of het omgaan met rijtaakondersteunende 
voertuigsystemen zoals een Lane Departure Warning-systeem of een Adaptive Cruise Control. 
Hoofddoelstellingen voor deze vormen van formele educatie voor volwassen verkeersdeelnemers 
zijn respectievelijk het veilig reageren als je met de auto in de slip raakt, het leren anticiperen op 
mogelijke gevaren in het verkeer, het veilig kunnen besturen van een elektrische fiets of het 
veilig toepassen van rijtaakondersteunende voertuigsystemen. Dit betreft veelal kennis en 
vaardigheden op operationeel of tactisch niveau. 

 
8.  Bij 2toDrive mogen vanaf 16,5 jaar rijlessen gevolgd worden en kan vanaf 17 jaar rijexamen gedaan worden. Tot de 

18de verjaardag mogen jongeren dan alleen onder begeleiding van een ervaren automobilist (coach) rijden. Deze 

aanpak is bedoeld om jongeren onder begeleiding rijervaring te laten opdoen voordat ze zelfstandig de weg opgaan.   



 
  

 
  

Titel  Didactische uitgangspunten voor verkeerseducatie 
Rapport  R-2022-17 

Pagina  36 

Ouder dan 60 jaar 
Educatie voor de oudere weggebruiker richt zich in principe op dezelfde zaken als voor de 25- tot 
60-jarigen, waarbij het leren omgaan met een scootmobiel een onderwerp is dat vooral relevant 
is voor ouderen. Andere onderwerpen die vooral voor de groep oudere verkeersdeelnemers 
belangrijk zijn, hebben te maken met bewustwording van het achteruitgaan van cognitieve en 
motorische functies (reageer ik even snel als vroeger op onverwachte situaties, kan ik goed 
achteromkijken, etc.) en hoe hier verantwoord mee om te gaan in het verkeer. Dat laatste kan 
bijvoorbeeld door zich op tijd te laten adviseren of beperkingen gecompenseerd kunnen worden 
door gedragsaanpassing of door technologische ondersteuning, of verkeersdeelname met 
gemotoriseerd voertuig überhaupt nog verantwoord is en wat mogelijke alternatieven zijn. Deze 
onderwerpen liggen op het gebied van risico-verhogende factoren en zelfinzicht op algemeen 
niveau. 

4.3.3 Leerdoelen 
Na het vaststellen van het domein van de verkeerseducatie (de algemene doelstelling) voor een 
bepaalde doelgroep en wat de leerlingen in algemene zin moeten weten en kunnen en doen (de 
hoofddoelstellingen) moeten er hele concrete leerdoelstellingen worden geformuleerd. Zoals in 
Paragraaf 3.3 is beschreven, zijn leerdoelen hele concrete uitwerkingen of operationalisaties van 
de hoofddoelstellingen. Leerdoelen helpen bij het bepalen van de inhoud van de educatieve 
activiteiten en bij het vaststellen of de educatie effectief is geweest. Enkele voorbeelden:  
 
Hoofddoelstelling:  Leerlingen uit groep 3 van het basisonderwijs moeten de 

basishandelingen van veilig oversteken kunnen toepassen.  
Leerdoelen:   - De leerling staat stil voor de stoeprand. 
   - De leerling kijkt naar links naar rechts en weer naar links. 
   - De leerling wacht als er verkeer aankomt. 
   - De leerling steekt in rechte lijn over als er geen verkeer aankomt. 
 
Voor oudere basisschoolleerlingen kan deze leerdoelstelling worden uitgebreid met het bepalen 
of nog voor een naderende auto of fiets kan worden overgestoken (bijv. de leerling wacht als er 
verkeer aankomt dat minder dan x tellen verwijderd is).  
 
Hoofddoelstelling:  Leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs moeten veilig een route 

in een woonomgeving kunnen fietsen.  
Leerdoelen: - De leerling kent de algemene voorrangsregels.  

- De leerling kent de betekenis van de voorrangsborden en -tekens.  
 - De leerling past de voorrangsregels in de praktijk correct toe.  
 - De leerling geeft correct richting aan bij het links en rechts afslaan.  
 - De leerling kijkt over de schouder voor het afslaan of oversteken. 
 
Voor de opleiding tot rijbewijs B kan naast leerdoelen op het gebied van voertuigbeheersing en 
kennis van verkeers- en gedragsregels ook gedacht worden aan leerdoelen op het gebied van 
hogere-ordevaardigheden zoals risicoperceptie en risicoacceptatie of kalibratie. Dit is lastiger, 
maar wel mogelijk door de begrippen zoveel mogelijk te concretiseren. Bijvoorbeeld: 
 
Hoofddoelstelling: De leerling weet wat de risico’s zijn van bepaald gedrag en is bereid 

zijn/haar gedrag aan te passen om het risico te verkleinen. 
Leerdoelen: - De leerling kan het effect van snelheid op verkeersveiligheid uitleggen. 

- De leerling kan de rol van massa bij het effect van snelheid uitleggen.  
- De leerling houdt zich aan de snelheidslimieten. 
- De leerling past de snelheid aan aan de omstandigheden. 

  
Hoofddoelstelling:  De leerling weegt eigen rijvaardigheid af tegen benodigde 

vaardigheden en kan en wil discrepanties vermijden. 
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Leerdoelen: - De leerling benoemt ten minste drie vaardigheden die nodig zijn voor 
  de rijtaak, maar die nog onvoldoende ontwikkeld zijn.  
- De leerling geeft concrete voorbeelden van verkeerssituaties waarin 
  deze vaardigheden nodig zijn. 
- De leerling onderkent dat betere afstemming tussen beschikbare  
  vaardigheden en taakvereisten gerealiseerd kan worden door a) 
  situaties te mijden of b) door gedrag aan te passen.   
- De leerling geeft concrete voorbeelden van betere afstemming tussen  
  vaardigheden en vereisten. 
- De leerling geeft aan welke voorbeelden voor hem/haar wel of niet 
  haalbaar en acceptabel zijn en waarom.       

 
Voor ouderen met een bewegingsbeperking kan een scootmobiel uitkomst bieden voor hun 
mobiliteitsbehoefte, maar het veilig bedienen van en manoeuvreren met dit voertuig is niet 
vanzelfsprekend (Davidse et al., 2018). Hoofd- en leerdoelen voor een scootmobieltraining zijn 
dan bijvoorbeeld: 
 
Hoofddoelstelling:  De cursist kan de scootmobiel veilig bedienen.  
Leerdoelen:   - De cursist kan koers houden met de scootmobiel.   
   - De cursist kan recht achteruitrijden met de scootmobiel. 

- De cursist kan bij diverse snelheden de snelheid constant houden. 
   - De cursist kan de scootmobiel keren.  
   - De cursist kan een onvoorziene noodstop maken.  
 
Leerdoelen bij verkeerseducatie zijn bij voorkeur gebaseerd op een gedetailleerd analyse van de 
verkeerstaak: wat moet iemand doen om veilig door alle relevante verkeerssituaties te bewegen 
en welke kennis en (motorische) vaardigheden zijn daarvoor nodig. Dergelijke taakanalyses zijn in 
het verleden gemaakt voor de taak van automobilisten (bijvoorbeeld de taakanalyse van 
McKnight & Adams (1970), de voetgangerstaak (bijvoorbeeld de taakanalyse van Van der Molen, 
Rothengatter & Vinjé (1981) en de (brom)fietstaak (zie bijvoorbeeld Wittink (1988)). Dit soort 
taakanalyses voorzien over het algemeen niet in het beschrijven van de benodigde hogere-
ordevaardigheden en attituden. Deze zijn immers vaak situatie-overstijgend. Om die reden is het 
ook moeilijker om concrete leerdoelen voor deze aspecten van veilige verkeersdeelname te 
formuleren.   
 
Leerdoelen zijn uiteindelijk maatwerk. Ze moeten zo geformuleerd worden dat ze aansluiten bij 
de omgeving van de leerlingen/cursisten. Als er in de omgeving van een school bijvoorbeeld geen 
trottoirs zijn zal de leerlingen (ook) een oversteekroutine moeten worden aangeleerd waarbij op 
een andere plaats dan voor de stoeprand wordt gewacht. Als iemand een scootmobieltraining 
volgt, zal de leerdoelstelling over de beste plaats op de weg anders zijn voor iemand uit 
Amsterdam of Rotterdam dan voor iemand uit een klein dorp.  

4.4 Didactische werkvormen in verkeerseducatie 
Zoals in Paragraaf 3.4 is besproken, zijn de doelgroepen, onderwijsdoelen en praktische 
omstandigheden voorwaardelijk voor de werkvormen die het beste bij een educatieve activiteit 
kunnen worden ingezet. Dat geldt ook voor verkeerseducatie. De belangrijkste keuzes die daarbij 
gemaakt moeten worden zijn: theoretisch en/of praktijkonderwijs, individuele of groepswerkvormen, 
beroepsleerkracht en/of ervaringsdeskundige, de rol van de docent (instrueren, coachen, 
begeleiden), integrale of sectorale benadering en te gebruiken media. We zullen in deze paragraaf 
per doelgroep apart bespreken welke didactische werkvormen gebruikt worden en geschikt zijn. 
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4.4.1 4- tot 12-jarigen 
De basisschool is een logische leeromgeving voor 4- tot 12-jarigen voor verkeerseducatie. 
Verkeerseducatie is zelfs een verplicht onderdeel van het curriculum van het basisonderwijs. 
Gezien hun cognitieve ontwikkeling, zijn de leerlingen van deze doelgroep nog niet voldoende in 
staat om geleerde stof toe te passen buiten de context waarin het geleerd is. Dat geldt zeker voor 
de onderbouwleerlingen. Verkeerseducatie, zoals bijvoorbeeld het leren om veilig een straat over 
te steken, zal daarom het meest effectief zijn als het geoefend wordt in echte verkeerssituaties 
(Rothengatter, 1981). Alternatieven voor verkeerseducatie in het echte verkeer zijn een 
nagemaakte omgeving zoals een verkeerstuin of training met behulp van Virtual Reality-/VR-
brillen (Wijlhuizen & Van der Kint, 2018). Het gebruik van beeldmateriaal of modellen van 
kruispunten in het klaslokaal of theoretisch onderwijs heeft meestal weinig zin, als het doel is om 
het gedrag van jonge kinderen aan te passen.  
 
Anders dan voor de onderbouwleerlingen, kan de verkeerseducatie voor de bovenbouw wel wat 
theorie bevatten. De aandacht kan dan deels verschuiven van het oefenen van concrete 
gedragingen naar het identificeren van risico’s in het verkeer. Concrete voorbeelden blijven 
echter belangrijk, bijvoorbeeld via filmpjes of Virtual Reality, groepsdiscussies, en het groepsgewijs 
uitvoeren van opdrachten. In zijn algemeenheid geldt dat theoretische lessen, al dan niet 
ondersteund door media, basisscholieren wel kennis kunnen bijbrengen, maar dat het toepassen 
van deze kennis in verkeerssituaties voor hen niet of beperkt mogelijk is (Rothengatter, 1981). Dit 
komt overeen met de theorie van Piaget, die aangeeft dat kinderen in de pre-operationele en 
concreet operationele fase nog niet in staat zijn om geleerde stof toe te passen buiten de context 
waarin het geleerd is, zie Paragraaf 2.1.2.  
 
De verkeerseducatie voor deze doelgroep zal zich vooral moeten richten op het aanleren van 
vaardigheden. Dit kan worden uitgevoerd in groepsverband, maar er zal voldoende aandacht 
moeten zijn voor het individu. Het is de taak van de docent uitleg te geven, het oefenen van de 
vaardigheden te begeleiden en feedback te geven over de uitvoering.  
 
Veelal wordt het onderwijs gegeven door de eigen docent, maar bij een aantal onderwerpen 
kunnen ook externe partijen worden gevraagd om informatie te verschaffen, zoals een 
vrachtautochauffeur om de dodehoekproblematiek toe te lichten, of een politieagent als het gaat 
om verkeersregels. Of het betrekken van externe partijen effectief is, hangt uiteraard weer af van 
de exacte aanpak en de mate waarin deze aansluit bij de cognitieve mogelijkheden van de 
leerlingen.  
 
Verkeerseducatie in het basisonderwijs is over het algemeen een puur sectorale activiteit, omdat 
het voor het overgrote deel gaat om het aanleren van de basale vaardigheden voor veilige 
verkeersdeelname. 

4.4.2 12- tot 16-jarigen 
De middelbare school is de aangewezen plek voor verkeerseducatie waarmee alle jongeren van 
12 tot 16 jaar bereikt kunnen worden, ook al is verkeerseducatie geen verplicht onderdeel van 
het curriculum. Vanaf 12 jaar zijn jongeren over het algemeen in staat om opgedane kennis te 
generaliseren naar nieuwe of andere situaties, zie Paragraaf 2.1.2. Dat maakt het mogelijk om 
binnen de klas gebruik te maken van visualiseringen van verkeerssituaties (met behulp van 
modellen of filmmateriaal).  
 
Aangezien in deze leeftijdsgroep ook de houding ten opzichte van verkeersveiligheid zoals 
roodlichtnegatie en smartphonegebruik tijdens het fietsen, belangrijk is, is de sociale omgeving 
van de leerling een invloedrijke factor (Ajzen, 1985). Groepslessen met de eigen klasgenoten zijn 
daardoor interessant. Bepaalde vormen van discussies of groepsgewijs opdrachten uitvoeren 
kunnen bijvoorbeeld helpen om een eigen mening te vormen en zijn daarmee bruikbare 
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didactische werkvormen. De docent is hierbij procesbewaker. Een externe begeleider die dicht bij 
de leerlingen zelf staat, kan daarnaast als rolmodel dienen voor de leerlingen, zoals bij diverse 
educatieve projecten van TeamAlert wordt gedaan. Ook kunnen ervaringsdeskundigen worden 
ingezet voor educatieve projecten; dit zijn bijvoorbeeld mensen die betrokken zijn geweest bij 
verkeersongevallen. Dit soort educatieve activiteiten wordt niet altijd positief geëvalueerd 
(Feenstra, Ruiter & Kok, 2014). 
 
We nemen aan dat ondersteuning met digitale media deze leeftijdsgroep aanspreekt. Een 
ervaringselement op basis van Virtual Reality of een rijsimulator, of zelf een film maken, vragen 
daarnaast een actieve bijdrage van de leerlingen. Dergelijke projecten zijn vaak specifiek gericht 
op gedrag in het verkeer, maar kunnen ook op een integrale manier toegepast worden als het 
gaat om risicogedrag of gezondheid. 

4.4.3 16- tot 18-jarigen 
We behandelen twee onderwerpen voor educatieve activiteiten voor 16- tot 18-jarigen in aparte 
paragrafen: algemene verkeerseducatie en het rijbewijs AM. Jongeren kunnen ook een rijbewijs T 
halen op deze leeftijd, maar het rijbewijs T valt buiten de scope van dit rapport. 
 
Algemene verkeerseducatie 
Een deel van de 16-18-jarigen gaat naar school. Voor hen is verkeerseducatie op school 
(middelbare school, maar ook bij vervolgopleidingen) een mogelijkheid. De 16- tot 18-jarigen die 
niet naar school gaan zijn lastiger te bereiken voor educatieve projecten.  
 
Onderwerpen zijn vooral hogere-ordevaardigheden zoals gevaarherkenning en kalibratie (het 
realistisch inschatten van risico’s in het verkeer en het eigen kunnen) en het kunnen omgaan met 
de (ervaren) invloed van leeftijdsgenoten. Net als bij de 12- tot 16-jarigen kunnen groepsdiscussies, 
opdrachten en gedragsobservaties – eventueel met behulp van (VR-)simulatie –  helpen om de 
jongeren zelf een mening te laten vormen. 
 
Leren om risicogedrag te verminderen en weerbaar te zijn tegen groepsdruk is een belangrijk 
thema op meerdere domeinen (zoals gezondheid) en leent zich goed voor een integrale training. 
Zo’n algemene weerbaarheidstraining is ook effectief voor de houding van jongeren in het 
verkeer (Senserrick et al., 2009). De (externe) docent fungeert als procesbewaker. 
 
Rijbewijs AM 
Een deel van de 16- tot 18-jarigen zal een brom- of snorfiets willen leren rijden en heeft daarvoor 
het rijbewijs AM nodig. Het AM2-examen9 bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. 
Het is een educatieve activiteit die wordt georganiseerd door beroepsinstructeurs, verbonden 
aan rijscholen, die dat op verschillende manieren invullen. Veel rijscholen bieden pakketten aan 
met theorie- en/of praktijklessen inclusief examens. Een deel van de leerlingen kiest voor 
groepslessen over de theorie, anderen kiezen voor zelfstudie. Bij de groepslessen zal een 
gediplomeerd docent een klassieke rol hebben van overdragen van de lesstof, ondersteund door 
diverse media om actieve deelname van de leerlingen te stimuleren. Praktijklessen zijn over het 
algemeen op individuele basis of per twee leerlingen. Het is wettelijk toegestaan om tot vier 
leerlingen tegelijkertijd praktijkles te geven.  
 
In Nederland is het zo geregeld dat de aspirant-brom-/snorfietsrijder eerst het theorie-examen 
moet halen voordat hij of zij aan praktijklessen kan beginnen. Het theoriegedeelte staat dus los 
van het praktijkgedeelte, terwijl bekend is dat juist het integreren van theorie- en praktijklessen 
zorgt dat de theorie beter onthouden en toegepast wordt (Veling, 1989). Een pakket met theorie- 
en praktijklessen (inclusief examens) biedt mogelijkheden om theorie en praktijk te integreren; 

 
9. Het AM2-examen is het brom- en snorfietsexamen. Dit staat tegenover het AM4-examen, dat het examen is voor 

brommobielen. 
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alle leerlingen hebben immers dezelfde lessen gehad, en er kan dus tijdens de praktijklessen 
gerefereerd worden aan de theorielessen. 
 
Bij de invulling van de opleiding tot het rijbewijs AM zijn er twee belangrijke aandachtspunten: 
 Het aantal leerlingen dat tegelijk les krijgt. Er zijn indicaties dat lessen met twee leerlingen 

tegelijkertijd goed werkt. De leerlingen krijgen voldoende aandacht en ze kunnen over veilige 
handelingen discussiëren (Goldenbeld et al., 2013). Het is daarbij wel belangrijk dat de 
bestaande vaardigheden en kennis van de leerlingen die tegelijkertijd les hebben grofweg 
overeenkomen. 

 De invloed van spreiding van lesuren over verschillende dagen. Compactcursussen waarbij 
praktijklessen en -examen op een en dezelfde dag plaatsvinden, zouden volgens de 
onderzoeksbevindingen van Smith & Scarf (2017) binnen het taalonderwijs leiden tot minder 
goede retentie van de stof. Of praktijkonderwijs van één dag een hoger ongevalsrisico tot 
gevolg heeft dan cursussen die meer gespreid zijn over de tijd, is naar ons weten niet 
onderzocht voor de rijopleiding AM.  

4.4.4 18- tot 25-jarigen 
Verkeerseducatie voor de groep 18- tot 25-jarigen zal zich vooral richten op beginnende 
automobilisten, de rijopleiding zelf en eventuele aanvullende cursussen. Deze groep is lastig te 
bereiken voor meer algemeen georiënteerde verkeerseducatie. Wel kunnen ze een (L)EMA of 
EMG opgelegd krijgen of het rijbewijs A1 of A2 willen halen. Deze educatieve activiteiten worden 
in Paragraaf 4.4.5 besproken.  
 
Rijbewijs B 
Jongeren zullen theorie en praktijk moeten leren voordat ze als automobilist deel mogen nemen 
aan het verkeer. De standaardopzet is vrijwel identiek aan die van de brom-/snorfietsopleiding 
zoals beschreven in Paragraaf 4.4.3: eerst het theorie-examen dan het praktijkexamen.  
 
Als voorbereiding op het theorie-examen kunnen leerlingen kiezen voor groepslessen of 
zelfstudie. Bij de groepslessen zal een docent de lesstof aanbieden, ondersteund door diverse 
media. De docent heeft hiertoe een beroepsopleiding genoten en is een expert op het gebied van 
verkeersregels, verkeersgedrag en didactiek. Zelfstudie vindt online plaats of door middel van het 
bestuderen van een studieboek. De theorieopleiding is duidelijk een sectorale activiteit. 
 
Pas na het behalen van het theorie-examen kan de praktijkopleiding beginnen. Zoals voor het 
rijbewijs AM is gemeld, gaat deze aanpak voorbij aan het feit dat een integratie van theorie en 
praktijk ertoe leidt dat de theorie beter beklijft (Veling, 1989). Bij de praktijkopleiding krijgt de 
leerling individuele begeleiding terwijl hij of zij oefent met het besturen van het voertuig. De 
docent, een gediplomeerde rijinstructeur, geeft hierbij feedback over met name de operationele 
en tactische vaardigheden, of vervult een coachende rol. In het Europese Hermes-project zijn 
richtlijnen gegeven hoe een coachende rol binnen de rijopleiding B ingevuld kan worden (Hermes 
Project Team, 2010). 
 
Aandachtspunten bij de invulling van de theorie- en praktijklessen zijn: 
 Het gebruik van een rijsimulator. De rijsimulator heeft enkele voordelen zoals een versnelde 

blootstelling aan een breed scala aan verkeerssituaties, verbeterde mogelijkheden van 
feedback, onbeperkt kunnen herhalen van leermomenten en demonstratie van handelingen. 
Daar staat tegenover dat de rijsimulator een nagebootste werkelijkheid is en het is onzeker of 
het geleerde altijd wordt toegepast in het echte verkeer (adaptieve transfer) (SWOV, 2019). 
Uit Nederlands onderzoek blijkt dat training in de rijsimulator de kans op slagen voor het 
rijexamen bevordert (De Winter et al., 2009), maar of het ook leidt tot een lager ongevalsrisico 
is onbekend.  

 De spreiding van de lessen. Bij de traditionele rijopleiding krijgt een leerling bijvoorbeeld een 
maal per week een rijles. Er bestaan ook zogeheten compactopleidingen. Daarin worden de 
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lessen in een zeer kort tijdsbestek (vaak een week) aangeboden. Uit het onderzoek van De 
Craen & Vlakveld (2013) bleek dat een leerling bij een compactopleiding minder lesuren nodig 
heeft tot het behalen van het examen, maar daarna wel een hoger ongevalsrisico heeft.  

 Opbouw van de rijlessen. Volgens constructivistische leertheorieën is een modulaire opbouw 
van de rijlessen het meest geschikt: het langzaam opbouwen van de lesstof zodat die 
geleidelijk aan ingewikkelder wordt. Dit komt terug in het didactische basisprincipe beperkings- 
en geleidelijkheidsprincipe. Andere leertheorieën, zoals de Error Management Training, 
beweren dat het maken van fouten juist de manier is om vaardigheden aan te leren en het 
overschatten van de eigen rijvaardigheid te beperken (Ivancic & Hesketh, 2000), en dat een 
geleidelijke gestructureerde opbouw, waardoor het maken van fouten gedeeltelijk vermeden 
wordt, dus juist minder effectief is. Wellicht is de ideale manier van lesopbouw afhankelijk 
van de lesstof. Een mogelijkheid is dat het aanleren van vaardigheden op operationeel niveau 
goed aan te leren is door de moeilijkheidsgraad langzaam op te bouwen, maar dat het 
aanleren van vaardigheden op het tactisch en strategisch niveau beter werkt als de leerlingen 
ontdekkend leren door fouten te maken. Het gaat daarbij niet om het snel aanleren van de 
vaardigheden, maar om de vraag of de lesstof beklijft na het behalen van het rijbewijs. 

 Een volledig getrapte rijopleiding. In Nederland hebben we geen volledig getrapte rijopleiding: 
we hebben in Nederland de mogelijkheid van begeleid rijden en een beginnersrijbewijs, maar 
geen tussenfase. De tussenfase, waarin een leerling alleen onder beperkte omstandigheden 
zelfstandig mag autorijden, zorgt ervoor dat de leerling eerst onder relatief veilige omstandig-
heden ervaring opdoet voordat hij of zij wordt blootgesteld aan gevaarlijker situaties. 
Hierover kan dezelfde discussie gevoerd worden als bij bovengenoemd punt: constructivistische 
theorieën (langzaam opbouwen om fouten te vermijden) ten opzichte van Error Management 
Training (leren van eigen fouten). Wel is er een groot verschil dat het maken van fouten tijdens 
het onbegeleid rijden maatschappelijk niet wenselijk is: het leidt tot een hoger ongevalsrisico 
voor de automobilist zelf, en ook voor de overige weggebruikers. Uit onderzoek blijkt dat een 
geleidelijke opbouw van de complexiteit waaraan jonge automobilisten worden blootgesteld, 
de ongevalsbetrokkenheid verlaagt. Dit doordat ze gewoonweg niet autorijden op bepaalde 
risicovolle momenten, zoals in de nacht (Williams, 2017).  

 
Aanvullende trainingen voor jonge automobilisten 
Nog niet goed ontwikkelde gevaarherkenning en andere hogere-ordevaardigheden zoals 
risicoacceptatie en zelfinzicht zijn factoren die bijdragen aan het hoge ongevalsrisico van jonge 
automobilisten (McKnight & McKnight, 2003). Specifieke trainingen om deze onderwerpen aan te 
kaarten zijn ontwikkeld en geëvalueerd. Deze trainingen zijn vaak aanvullend op de theorie- en 
praktijktraining van de reguliere rijopleiding.  
 
Gevaarherkenning blijkt goed te trainen te zijn en een bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid 
van jonge automobilisten (McDonald et al., 2015; Van der Kint et al., 2022). Gevaarherkennings-
trainingen zijn er in diverse vormen en maten en maken gebruik van bijvoorbeeld rijsimulatoren, 
Virtual Reality of interactieve onlineprogramma’s. In Nederland zijn het vrijwillige trainingen.10 Bij 
gevaarherkenningstrainingen worden in de praktijk diverse technieken toegepast zoals een Error 
Management Training (Fisher et al., 2017; Glassman et al., 2022) en observatie van het kijkgedrag 
van ervaren automobilisten om dit vervolgens na te doen (Zhang et al., 2022). Over gevaar-
herkenningstrainingen is meer geschreven dan we hier kunnen behandelen.  
 
Er bestaan ook trainingen voor andere hogere-ordevaardigheden zoals verkeersinzicht en 
zelfinzicht, veelal middels groepssessies die bijvoorbeeld bestaan uit ervaringselementen, 
opdrachten uitvoeren en discussies. Het effect van deze trainingen op de verkeersveiligheid is 
niet eenduidig aangetoond.  

 
10. Gevaarherkenning is een onderdeel van het theoriegedeelte van het rijexamen, maar het toepassen van deze 

kennis in het verkeer wordt niet getoetst op het praktijkexamen en is dus geen structureel onderdeel van veel 

rijopleidingen.   
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Meer integrale trainingen zoals trainingen ter vermindering van risicogedrag en verhoging van de 
weerbaarheid kunnen wel invloed hebben op het rijgedrag van jonge automobilisten (Senserrick 
et al., 2009). Ook deze trainingen bestaan grotendeels uit groepssessies met ervaringselementen, 
samen werken aan opdrachten en discussies over risicovol gedrag. 

4.4.5 25- tot 60-jarigen 
In Paragraaf 4.4.3 wordt de rijopleiding voor de brom- en snorfiets besproken en in Paragraaf 
4.4.4 de rijopleiding voor de personenauto. Daarnaast is ook een rijbewijs nodig voor het 
besturen van een motor: rijbewijs A1/A2/A. Vaak zijn de leerlingen daarvoor iets ouder en vallen 
ze in de leeftijdsgroep 25 tot 60 jaar.  
 
Voor het overige zijn er voor volwassen verkeersdeelnemers weinig formele verkeerseducatieve 
activiteiten. Het is de verantwoordelijkheid van de verkeersdeelnemers zelf om de kennis op het 
gebied van verkeersregels up-to-date te houden. Ook wordt verwacht dat bij gebruik van een 
nieuw type voertuig, waar geen formele rijopleiding voor nodig is, de nieuwe bestuurder zichzelf 
zal bekwamen in het besturen van het voertuig voordat hij of zij de weg op gaat (denk hierbij aan 
een elektrische fiets of scootmobiel).  
 
Rijbewijs A1/A2/A 
De motorrijopleiding heeft vergelijkbare kenmerken als de rijopleiding voor de auto en brom- of 
snorfiets. Een verschil is dat er in de motorrijopleiding twee aparte praktijkexamens zijn: een 
examen gericht op voertuigbeheersing (AVB), dat behaald moet zijn voordat de leerling examen 
kan doen voor het examen verkeersdeelname (AVD). De rijlessen voertuigbeheersing gaan echt 
over het controleren van de motor, en worden uitgevoerd op een oefenterrein (kennis en 
vaardigheden op procedureel niveau). De instructeur laat leerlingen oefenen en geeft feedback 
over de prestaties. Het is gericht op het zelf ervaren en leren van de eigen fouten. Bij de rijlessen 
verkeersdeelname gaat het om veilig omgaan met de andere weggebruikers en het toepassen 
van de verkeersregels (kennis en vaardigheden, en risico-verhogende factoren op tactisch 
niveau). De instructeur rijdt achter de leerling aan en geeft instructies en feedback. Deze beide 
vormen van lessen kunnen individueel of per twee leerlingen gegeven worden.  
 
Verplichte educatieve maatregelen 
Verplichte educatieve maatregelen kunnen ook gezien worden als een vorm van formele 
verkeerseducatie voor volwassenen. Zo krijgen automobilisten die met veel alcohol in hun bloed 
achter het stuur worden betrapt (of herhaaldelijk met wat minder alcohol in hun bloed) een 
(Lichte) Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer ((L)EMA) opgelegd. Dit is een (verkorte) cursus 
waarbij de deelnemers in groepen twee dagdelen (LEMA) of een hele dag en vervolgens twee 
dagdelen (EMA) door een docent worden voorgelicht over wat alcoholgebruik met je doet en 
over het gevaar van rijden onder invloed. Daarnaast moeten er tussen de cursusdagen 
opdrachten worden uitgevoerd en worden er tijdens de cursusdagen ervaringen uitgewisseld. Bij 
de EMA is één van de opdrachten het opstellen van een plan van aanpak om in de toekomst niet 
meer onder invloed van alcohol achter het stuur te kruipen (Blom, Blokdijk & Weijters, 2017). De 
gediplomeerde docent geeft informatie, begeleidt groepsdiscussies en geeft feedback over de 
gemaakte opdrachten. Bij de EMA wordt er ook een individueel nagesprek gehouden.  
 
De Educatieve Maatregel Gedrag (EMG) wordt opgelegd aan automobilisten die zich asociaal of 
risicovol hebben gedragen op de weg.11 Deze cursus beslaat twee cursusdagen en is in opzet 
vergelijkbaar met de EMA: in groepsverband wordt informatie gegeven over gevaarlijke 
gedragingen, inzicht gegeven in het eigen verkeersgedrag, er moeten opdrachten worden 
uitgevoerd en er wordt feedback gegeven. De rol van de docent is ook vergelijkbaar met die van 
de docenten van de (L)EMA. 

 
11. https://www.cbr.nl/nl/veelgestelde-vraag/cursus-over-gedrag-en-verkeer-emg-1.htm, geraadpleegd op 21 

november 2022. 

https://www.cbr.nl/nl/veelgestelde-vraag/cursus-over-gedrag-en-verkeer-emg-1.htm
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Overige formele educatieve activiteiten voor volwassenen 
Naast de verplichte educatieve maatregelen zijn er nog enkele formele educatieve activiteiten 
voor volwassen weggebruikers die op vrijwillige basis kunnen worden gevolgd. Voorbeelden 
hiervan zijn de opfriscursussen van Veilig Verkeer Nederland (VVN), de fietsschool van de 
Fietsersbond, slipcursussen van diverse instellingen, cursussen in het gebruik van rijtaak-
ondersteunende voertuigsystemen van autofabrikanten en cursussen defensief rijden van diverse 
rijscholen.  
 
VVN heeft online een platform waarop automobilisten, fietsers, voetgangers en scootmobiel-
rijders via een korte test snel kunnen testen of ze de verkeersregels, behorende bij de gekozen 
vervoerswijze, nog voldoende beheersen. Er wordt gelijk feedback gegeven en zo nodig 
doorverwezen naar een uitgebreide online opfriscursus en de mogelijkheid om deel te nemen 
aan een fysieke cursusdag (deze laatste worden aangeboden voor de (elektrische) fiets, auto en 
scootmobiel). De online cursussen zijn individueel, op basis van zelfstudie. In deze online 
cursussen moeten de deelnemers eerst zelf nadenken over verkeerssituaties en daarna krijgen ze 
feedback over de gegeven antwoorden. De fysieke cursussen, die worden aangeboden voor de 
(elektrische) fiets, auto en scootmobiel, beslaan doorgaans een dagdeel waarin een instructeur 
eerst groepsgewijs uitleg geeft over (nieuwere) verkeersregels en veilig gedrag in het verkeer. 
Vervolgens is er de mogelijkheid om te oefenen. Bij cursussen over autorijden is het mogelijk om 
met behulp van een ervaren instructeur in de eigen auto een stuk te gaan rijden. Bij de overige 
vervoerswijzen wordt er met de groep een tochtje gereden met daarbij aandacht voor gevaarlijke 
situaties die ze op de route tegen komen. De deelnemers kunnen dus zelf oefenen, de rol van de 
instructeur is uitleg geven, begeleiden en feedback geven.  
 
De fietsschool van de Fietsersbond verzorgt fietscursussen voor diverse doelgroepen waaronder 
nieuwe Nederlanders en ouderen. Bij de cursussen voor de nieuwe Nederlanders ligt veel nadruk 
op het aanleren van de motorische vaardigheden van het fietsen en de verkeersregels. Individuele 
lessen van een fietsdocent zijn mogelijk, maar er worden ook groepslessen aangeboden. De rol 
van de fietsdocent is uitleg geven, voordoen, begeleiden van het oefenen en feedback geven.  
 
Diverse instellingen bieden slipcursussen aan van 3 tot 5 uur. Deelname aan deze cursussen is 
vrijwillig; ze worden aangeprezen als spectaculair en leerzaam. Uit evaluaties blijkt echter dat 
slipcursussen vaak geen, en soms zelf een averechts effect hebben (SWOV, 2019). De cursussen 
worden vaak groepsgewijs aangeboden (bij de ANWB-cursus bijvoorbeeld met 10 deelnemers 
per groep) en bestaan uit een theoretisch en praktisch gedeelte. Eerst wordt besproken wat de 
juiste reactie is in situaties met te weinig grip op de weg, vervolgens kunnen leerlingen dit 
oefenen op een afgesloten terrein. De docent geeft uitleg, begeleidt het oefenen en geeft 
feedback.  
 
Cursussen in het gebruik van rijtaakondersteunende systemen en defensief rijden worden 
gegeven door respectievelijk autofabrikanten en rijscholen. We weten niet in hoeverre hier veel 
gebruik van wordt gemaakt en in welke vorm deze cursussen worden gegeven.  

4.4.6 60 jaar en ouder 
Formele educatieve activiteiten voor de verkeersdeelnemers van 60 jaar en ouder komen voor 
een groot deel overeen met die van de hierboven beschreven leeftijdsgroep 25 tot 60 jaar. 
Educatieve activiteiten die in het bijzonder gericht zijn op de oudere verkeersdeelnemer zijn 
speciale fietscursussen (ook voor de elektrische fiets) van VVN (Blijf Veilig Mobiel) en de 
Fietsersbond, scootmobielcursussen van VVN (Blijf Veilig Mobiel), ergotherapeuten en leveranciers 
van scootmobielen, en opfriscursussen voor het autorijden van VVN (Blijf Veilig Mobiel). Ook 
wordt namens Blijf Veilig Mobiel een online opfriscursus voor voetgangers aangeboden op de 
website van VVN. De vorm van deze educatieve activiteiten is niet anders dan van de activiteiten 
voor jongere volwassenen. De activiteiten hebben alleen wat andere aandachtspunten, zoals 
omgaan met fysieke of cognitieve beperkingen. Specifieke onderwerpen die zich lenen voor 
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educatie aan oudere verkeersdeelnemers zijn het omgaan met medicatie die de rijgeschiktheid 
beïnvloedt en het gebruik van rijtaakondersteunende voertuigtechnologieën. Hier zijn, voor zover 
bij ons bekend, (nog) geen formele cursussen voor opgezet.  
 
Uit onderzoek blijkt dat voor een effectief leerproces bij ouderen dezelfde mechanismen 
belangrijk zijn als bij jongere volwassenen: een actieve lesvorm (Romoser & Fisher, 2009) en het 
krijgen van persoonlijke feedback op het eigen rijgedrag (Sangrar et al., 2022).  
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In dit discussiehoofdstuk bespreken we de aandachtspunten voor een betere afstemming van 
de verkeerseducatie op de doelgroepen en educatieve doelen. 
 
Het hoofddoel van dit project is ‘om na te gaan of verkeerseducatie voor verschillende doelgroepen 
– met de voor hen belangrijke educatieve doelen – in voldoende mate gebaseerd is op algemeen 
aanvaarde didactische uitgangspunten’. Bestaande algemene leertheorieën en didactische 
inzichten hebben we toegepast op verkeerseducatie. Hoewel didactische basisprincipes redelijk 
goed verwerkt zijn in veel educatieve activiteiten voor verkeer en verkeersveiligheid, is er ook 
een aantal aandachtspunten naar voren gekomen. Deze aandachtspunten worden in Paragraaf 
5.1, 5.2 en 5.3 voor respectievelijk verkeerseducatie op school, rijopleidingen en verkeerseducatie 
voor (jong)volwassenen besproken. 

5.1 Verkeerseducatie op school 
De verkeerseducatie voor schoolgaande kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar wordt veelal 
verzorgd door leerkrachten met een volledige didactische opleiding. Het is dus te verwachten dat 
zij de didactische basisprincipes redelijk goed zullen toepassen bij verkeerseducatieve projecten 
voor deze doelgroepen. In hoeverre ook het beschikbare lesmateriaal voldoet aan de didactische 
basisprincipes hebben we in dit onderzoek niet bekeken. Het verschil in ontwikkeling van een 4-
jarige en een 12-jarige is groot. De benodigde didactische aanpak laat daardoor ook nogal wat 
variatie zien. Waar de verkeerseducatie in eerste instantie gericht moet zijn op de kennis en 
vaardigheden op operationeel niveau (bijvoorbeeld het veilig leren oversteken), zal de educatie 
geleidelijk kunnen verschuiven richting kennis en vaardigheden op het tactische niveau 
(bijvoorbeeld het leren van voorrangsregels, of het vaart minderen bij het naderen van een 
kruispunt) en in de bovenbouw naar het herkennen van risico’s in het verkeer (bijvoorbeeld 
appen op de fiets). Een probleem bij verkeerseducatie in de onderbouw van de basisschool lijkt 
te zijn dat de meest effectieve didactische werkvorm, het oefenen in de praktijk, lastig is te 
organiseren. 
 
Kennis en vaardigheden op tactisch niveau zullen ook het belangrijkste onderwerp zijn in het 
begin van de middelbare school. Voor de oudere leerlingen van de middelbare school zal de 
verkeerseducatie zich behalve op de kennis en vaardigheden op het tactische niveau, meer 
kunnen gaan richten op de risico-verhogende factoren op tactisch en strategisch niveau 
(bijvoorbeeld onderkennen dat je beter niet kunt appen als je fietst). Voor de 16- tot 18-jarigen is 
daarnaast ook zelfevaluatie op strategisch niveau belangrijk. Het gaat dan om het inzicht in het 
eigen kunnen, weten wat je sterke en zwakke plekken zijn, en het daarop afstemmen van 
gedragskeuzes. Risico-inschatting en zelfinzicht zijn hogere-ordevaardigheden die op deze leeftijd 
nog volop in ontwikkeling zijn. Volgens Jolles kan het behandelen van deze onderwerpen ten tijde 
van de ontwikkeling een boost geven aan deze ontwikkeling en daarmee aan het vergroten van 
deze vaardigheden. Vygotsky zou dit ‘de zone van naaste ontwikkeling’ noemen.  
 

5 Discussie 
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Educatie op het gebied van risico-inschatting en weerbaarheid zijn het meest zinvol voor de 
bovenbouw van de middelbare school. Dit type educatie leent zich goed voor een integrale 
benadering, dat wil zeggen dat deze onderwerpen in breder verband worden behandeld. Zo kan 
een weerbaarheidstraining behalve over eigen keuzes maken in het verkeer, ook gaan over eigen 
keuzes bij bijvoorbeeld alcoholgebruik en omgaan met intimiteit. Voor het opstellen van een 
dergelijk integraal lespakket is uiteraard afstemming nodig met andere vakgebieden zoals 
gezondheidseducatie. 
 
Aandachtspunt voor verkeerseducatie op scholen is het aanpassen van de didactische 
werkvormen aan de ontwikkeling van de hersenen en daarmee aan de cognitieve vermogens van 
de leerlingen: 
 Laat 4- tot 12-jarigen zoveel mogelijk zelf oefenen in het echte verkeer. Zij zijn nog niet of 

beperkt in staat om theoretische informatie toe te passen in de praktijk. 
 Spreek 12- tot 18-jarigen aan op hun houding ten opzichte van risicovol gedrag, hun deels nog 

beperkte capaciteiten in het verkeer en het omgaan met groepsdruk. Deze affectieve 
vaardigheden zijn op deze leeftijd nog volop in ontwikkeling en ze zijn daardoor relatief 
gemakkelijk te beïnvloeden. 

 Integreer verkeerseducatie op het gebied van risico-inschatting en weerbaarheid waar 
mogelijk met educatie op andere gebieden waar dezelfde vaardigheden gevraagd worden van 
jongeren, zoals gezondheidseducatie over middelengebruik.  

5.2 Rijopleidingen en aanvullende trainingen 
Op dit moment worden er aanvullende trainingen aangeboden aan jonge automobilisten die net 
het rijbewijs B hebben gehaald. We zullen in deze paragraaf eerst de rijopleidingen bespreken en 
vervolgens ingaan op de aanvullende trainingen voor jonge automobilisten. 

5.2.1 Rijopleidingen 
Voor het besturen van een brom-/snorfiets, motor en auto is een rijbewijs nodig. Opleidingen 
worden verzorgd door speciale rijscholen die aan wettelijke normen moeten voldoen. Wel zijn er 
verschillen tussen rijscholen in de exacte invulling. Het is belangrijk om te bedenken dat de 
kwaliteit van rijscholen vaak beoordeeld wordt op het aandeel leerlingen dat het rijexamen haalt 
en dat het voornaamste doel van de leerlingen is om zo snel mogelijk het rijbewijs te halen. Het 
doel van de rijopleiding is daardoor voor sommige rijscholen eerder het laten behalen van het 
rijbewijs dan het opleiden tot een veilige verkeersdeelnemer. Er zijn wel stappen gezet door de 
gevaarherkenning onderdeel te laten zijn van theorie-examens, maar of deze kennis door de 
leerling ook daadwerkelijk wordt toegepast bij het autorijden is niet eenvoudig te toetsen. Verder 
leidt het doel om zo snel mogelijk het rijbewijs te halen ertoe dat leerlingen tijdens de opleiding 
heel veel specifieke verkeersomstandigheden (bijv. rijden bij donker, rijden bij slecht weer) niet 
of nauwelijks kunnen ervaren.  
 
Over de opzet van de rijopleidingen staan verschillende onderwerpen ter discussie binnen de 
wetenschappelijke literatuur. Een van deze onderwerpen is de keuze tussen het spreiden van de 
rijlessen over een aantal weken tot maanden of deze comprimeren tot een periode van een paar 
dagen of een week. Uit onderwijs op andere gebieden blijkt dat meer gespreide aanbieding van 
de lesstof betere retentie van de stof tot gevolg heeft, en uit onderzoek blijkt dat jonge 
automobilisten die een compactopleiding gevolgd hadden een hoger ongevalsrisico hadden in de 
eerste jaren na het rijexamen dan jongeren die een traditionele rijopleiding gevolgd hadden. Een 
ander discussieonderwerp is of de lesstof geleidelijk moet worden opgebouwd, waardoor een 
volgende stap in het leerproces direct aansluit bij de vorige, of dat een leerling als het ware in het 
diepe moet worden gegooid om zoveel mogelijk te kunnen leren van eigen fouten. Hierover 
bestaan verschillende theorieën die elkaar tegen lijken te spreken.  
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We zien dat rijopleidingen relatief veel aandacht hebben voor kennis en vaardigheden op het 
operationele niveau – de motorische handelingen voor het besturen van de auto, zoals schakelen 
– en tactische niveau – het omgaan met verkeerssituaties, zoals het toepassen van verkeersregels. 
Daarentegen komen kennis en vaardigheden op strategisch niveau – bijvoorbeeld dat je voordat 
je gaat rijden je bestemming opzoekt en je route bepaalt, evt. met navigatiesysteem – en het 
algemene (persoonlijke) niveau – bijvoorbeeld dat je als ochtendmens extra op moet letten bij 
het rijden in de avond – maar beperkt aan bod. Ook risico-verhogende factoren – zoals afleiding 
en drugsgebruik – en zelfevaluatie – bijvoorbeeld of je te moe bent om te rijden – hebben geen 
structurele plek in de rijopleiding. Dit zijn juist factoren die van groot belang zijn voor een veilige 
verkeersdeelname. De vraag is of de meestal individuele praktijklessen hiervoor wel geschikt zijn. 
Zou het wellicht beter zijn om iets van groepslessen toe te voegen aan de praktijkopleiding? In 
groepslessen kunnen leerlingen met elkaar discussiëren over de verantwoordelijkheden als 
verkeersdeelnemer op bijvoorbeeld het gebied van rijden onder invloed, afleiding en vermoeidheid. 
Ook kun je hen mogelijke effecten van deze risicofactoren laten ervaren in bijvoorbeeld een 
rijsimulator of via VR-technieken. 
 
Aandachtspunt voor de rijopleiding en aanvullende trainingen voor jonge automobilisten is meer 
aandacht voor veiligheid op strategisch niveau en het bepalen van de wijze waarop dat het beste 
gerealiseerd kan worden: 
 Zoek een antwoord op de vraag of spreiden dan wel comprimeren van rijlessen invloed heeft 

op de mate waarin de leerling een veilige bestuurder wordt. 
 Zoek een antwoord op de vraag of een geleidelijke opbouw van de moeilijkheidsgraad of juist 

het stimuleren van het maken van fouten invloed heeft op de mate waarin de leerling een 
veiliger bestuurder wordt. 

 Neem onderwerpen als risico-verhogende factoren en zelfevaluatie op in de rijopleiding, 
bijvoorbeeld door middel van groepsgewijze activiteiten. 

5.2.2 Aanvullende trainingen voor jonge automobilisten  
Als iemand eenmaal zijn of haar rijbewijs heeft, is er in Nederland geen verplichte formele 
vervolgopleiding meer, met uitzondering van die voor ernstige overtreders (EMA, LEMA, EMG). 
Voor jonge automobilisten zijn er wel enkele mogelijkheden voor een aanvullende training met 
name op het gebied van gevaarherkenning en sociale weerbaarheid. Daarnaast zijn er natuurlijk 
ook mogelijkheden om een slipcursus of cursus defensief rijden te volgen. Deze worden in 
Paragraaf 5.3.2 beschreven. 
 
Gevaarherkenning is een (hogere-orde)vaardigheid op tactisch niveau. Gevaarherkennings-
trainingen met behulp van filmpjes of simulatorritten zijn veelal effectief in het verbeteren van 
het kijkgedrag en het anticiperen op potentiële gevaren en daarmee de verkeersveiligheid van 
jonge automobilisten. Trainingen kunnen volledig individueel online gegeven worden, of op een 
trainingslocatie waarbij in groepen gewerkt wordt.  
 
Sociale weerbaarheidstrainingen gaan meer over risico-verhogende factoren en zelfevaluatie op 
strategisch en algemeen niveau. Trainingen zullen uit ervaringselementen of opdrachten met 
behulp van diverse media bestaan, maar ook uit begeleide groepsdiscussies. Deze werkvormen 
sluiten naadloos aan bij de ontwikkeling die gaande is in het brein van de jongeren, namelijk de 
ontwikkeling van de executieve functies en het limbische systeem. Het aantonen van de 
effectiviteit van dit soort trainingen is moeilijker dan de effectiviteit van gevaarherkennings-
trainingen. Dit komt doordat onderwerpen als houding ten opzichte van risicofactoren of 
zelfevaluatie lastig objectief vast te stellen zijn.  
 
Beide typen trainingen zijn belangrijk voor het bevorderen van de verkeersveiligheid van jonge 
automobilisten. De uitdaging is om jonge automobilisten zover te krijgen dat ze vrijwillig 
deelnemen aan zo’n aanvullende training. Dat blijkt lastig voor elkaar te krijgen. Integratie van dit 
soort cursussen in de rijopleiding zou een uitkomst bieden. Aandachtspunt voor aanvullende 
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trainingen voor jonge automobilisten is daarom het zorgen dat jonge automobilisten 
daadwerkelijk een aanvullende training volgen: 
 Ga na op welke wijze aanvullende trainingen op het gebied van gevaarherkenning en sociale 

weerbaarheid geïntegreerd kunnen worden in de initiële rijopleiding. 
 Als voorgaand punt (nog) niet gerealiseerd kan worden, ga dan na hoe je jongeren zover kunt 

krijgen dat ze vrijwillig deelnemen aan niet-verplichte aanvullende trainingen. 

5.3 Verkeerseducatie voor volwassenen 
De verkeerseducatie voor volwassenen is op dit moment beperkt tot educatieve maatregelen 
voor overtreders en vrijwillige trainingen. Beide activiteiten worden hieronder besproken. 

5.3.1 Educatieve maatregelen  
Educatieve maatregelen zijn verplicht voor grove overtreders op het gebied van rijden onder 
invloed – (Lichte) Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer, of (L)EMA – en voor andere grove 
overtreders – Educatieve Maatregel Gedrag, of EMG. De vorm van de groepsgewijze (L)EMA en 
EMG is het geven van informatie, het uitvoeren van opdrachten en het discussiëren over 
onderwerpen en ervaringen. Het effect van deze cursussen op recidive is gering: enkel de EMA 
heeft bij onderzoek van Blom en collega’s een klein positief effect laten zien. De onderwerpen 
van deze cursussen zijn risico-verhogende factoren en zelfinzicht op strategisch en algemeen 
niveau.  
 
De grootste uitdaging ligt in het verhogen van de motivatie van de leerlingen om daadwerkelijk 
iets op te steken in deze verplichte cursussen, zodat ze het geleerde ook toepassen in het 
verkeer. Belangrijke factoren voor het verhogen van de motivatie zijn de docent zelf, grondig 
inzicht in de reden waarom iemand het ongewenste gedrag vertoont, en een goede toelichting 
waarom het nodig is om het gedrag aan te passen. Volwassenen zijn beïnvloedbaar door een 
aansprekend rolmodel. De docent kan een dergelijk rolmodel zijn als hij of zij niet te ver van het 
leven van de deelnemer af staat. Verder moet de nieuwe kennis aansluiten bij de al bestaande 
kennis en houding van de leerling. Het is dus zaak om in het voorgesprek van de cursus goed te 
inventariseren waarom de deelnemer het ongewenste gedrag laat zien: is dit omdat hij niet weet 
dat zijn gedrag gevaarlijk is, of dat het hem niets kan schelen, of dat hij bijvoorbeeld alleen maar 
stoer wil doen.  
 
Aandachtspunt voor de verplichte educatieve maatregelen voor volwassenen is het zorgen dat 
deze maatregelen daadwerkelijk leiden tot een gedragsverandering: 
 Zorg dat de motivatie van de leerlingen om iets op te steken verhoogd wordt, zodat ze het 

daadwerkelijk in het verkeer toepassen. 
 Zorg dat de docent een rolmodel voor de deelnemers kan zijn. 
 Laat de inhoud van de cursus aansluiten bij de bestaande kennis van de deelnemers en de 

achterliggende redenen van hun gedragskeuzes. 

5.3.2 Vrijwillige trainingen voor volwassenen 
Naast de genoemde verplichte educatieve maatregelen zijn er voor volwassenen geen andere 
verplichte vormen van verkeerseducatie. Dat betekent niet dat educatie voor volwassenen 
overbodig is. Volwassenen moeten hun kennis over de verkeersregels up-to-date houden. Ook 
zullen zij soms kiezen voor een nieuw vervoermiddel waarvoor zij de verkeersregels moeten 
kennen en waarmee ze moeten leren omgaan, gezien de specifieke voertuigeigenschappen. Er 
zijn voor volwassenen verschillende vrijwillige trainingen. Deze zijn bijvoorbeeld gericht op het 
onderhouden van kennis, het leren besturen van nieuwe voertuigen, het leren gebruiken van 
nieuwe voertuigtechnologieën, het omgaan met gladheid op de weg (slipcursussen), het 
defensief rijden en, met name voor ouderen, het omgaan met veranderingen in het eigen leven 
en de invloed hiervan op de rijgeschiktheid.  
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Vrijwillige trainingen kennen dus een grote diversiteit aan onderwerpen, op verschillende niveaus 
van verkeersdeelname. Omgaan met nieuwe technieken in de auto, met nieuwe vervoermiddelen, 
met gladheid op de weg of het defensief rijden betreffen vooral operationele en tactische kennis 
en vaardigheden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de werking van Adaptive Cruise Control en in 
welke verkeerssituaties je dit systeem gebruikt. Onderwerpen als inzicht in bijvoorbeeld het 
eigen rijgedrag onder invloed van ziekte of medicatie betreffen risico-verhogende factoren en 
zelfevaluatie op strategisch en algemeen niveau. Vanwege de grote diversiteit aan onderwerpen, 
kennen vrijwillige trainingen ook een grote diversiteit aan didactische vormen: van individuele 
‘rijlessen’ naar groepsgewijs informatiebijeenkomsten of individuele online cursussen. Educatie 
gericht op het onderkennen en omgaan met risico-verhogende factoren en reflectie op het eigen 
gedrag is lastiger te vangen in een didactische werkvorm die bewezen effectief is dan educatie 
gericht op kennisoverdracht en het trainen van vaardigheden. Het lijkt hierbij te ontbreken aan 
een vertaalslag van algemene doelen naar hoofddoelen en concrete leerdoelen, waardoor het 
bepalen van de meest efficiënte didactische aanpak lastig is.  
 
De belangrijkste dilemma’s voor vrijwillige trainingen voor volwassenen zijn hoe je ervaren 
verkeersdeelnemers zover krijgt dat ze eens kritisch kijken naar hun eigen verkeersgedrag en hoe 
je ze vervolgens zover krijgt om deel te nemen aan een cursus of training. Belangrijk hierbij is het 
in contact komen met de doelgroep via diverse media. Ook is het belangrijk dat de drempel voor 
deelname laag is, bijvoorbeeld door de cursus compact te houden en op locaties en tijden aan te 
bieden die voor de doelgroep in het leven in te passen zijn. Bij een cursus dient vooraf ingeschat 
te worden wat het kennisniveau is van de beoogde deelnemers. Dit kan behoorlijk variëren. De 
docent dient hier flexibel mee om te gaan, zodat de cursus aansluit bij het kennisniveau van de 
deelnemers. Daarnaast zullen potentiële deelnemers gemotiveerd moeten worden om aan de 
cursus deel te nemen. Naast de hiervoor genoemde praktische en organisatorische factoren, is 
het daarbij belangrijk om duidelijk te maken dat het onderwerp direct toepasbaar is in het 
verkeer, of het ook daadwerkelijk de verkeersveiligheid verbetert, en waarom het belangrijk is 
om er meer over te weten. Aandachtspunt voor vrijwillige trainingen voor volwassenen is het 
vergroten van de motivatie om aan de trainingen deel te nemen: 
 Zorg dat ervaren verkeersdeelnemers kritisch naar het eigen gedrag kijken en inzien dat ze 

een behoefte hebben aan kennis of vaardigheden op een bepaald gebied. 
 Zorg dat deze potentiële deelnemers weten dat er mogelijkheden zijn voor cursussen en 

maak de drempel voor deelname zo laag mogelijk.  
 Zorg dat duidelijk is waarom een cursus belangrijk is en dat deze praktisch toepasbare 

informatie bevat.  

5.4 Vervolgonderzoek 
In dit rapport hebben we beoogd de gewenste didactische uitgangspunten voor verkeerseducatie 
in de meest brede vorm te schetsen. De algemene lijnen zijn redelijk helder, zoals beschreven in 
de voorgaande paragrafen. Bij een aantal concrete uitwerkingen bieden leertheorieën en andere 
didactische uitgangspunten echter onvoldoende houvast. Voor een belangrijk deel is dat omdat 
gericht onderzoek ontbreekt, en dat is weer omdat methodologisch en statistisch goede 
evaluaties lastig te realiseren zijn. Vooral op het gebied van de verschillende rijopleidingen is nog 
meer kennis nodig voor concrete uitwerking. Het gaat dan met name om de volgende drie 
vraagstukken: 
 Kunnen rijlessen beter gespreid over een langere periode worden aangeboden of beter 

gecomprimeerd in een kortere periode? 
 Welke lesmethoden zijn voor de diverse onderdelen van de rijopleiding het meest geschikt? 

Zijn bijvoorbeeld lesmethoden die de moeilijkheidsgraad structureel opbouwen wellicht meer 
geschikt voor het opbouwen van vaardigheden op operationeel niveau en hogere-
ordevaardigheden juist gebaat bij het leren van de eigen fouten? 
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 Hoe kunnen we tijden de rijopleidingen aandacht besteden aan de kennis over risico-
verhogende factoren in het verkeer, aan de houding ten opzichte daarvan en aan het 
vermogen van leerlingen om eigen capaciteiten reëel in te schatten?  

 
Gezien de huidige politieke interesse in verbetering van de rijopleiding B en de beoogde 
hervorming van deze opleiding, is het juist nu van wezenlijk belang om met een frisse 
wetenschappelijke blik kritisch naar deze rijopleiding te kijken. Om die reden zullen we ons in een 
vervolgstudie in eerste instantie gaan richten op de eerste twee vraagstukken voor de opleiding 
voor rijbewijs B. 
 
 
 



 
  

 
 

Titel  Didactische uitgangspunten voor verkeerseducatie 
Rapport  R-2022-17 

Pagina  51 

Abela, J.C. (2009). Adult learning theories and medical education: a review. In: Malta Medical 
Journal, vol. 21, nr. 1, p. 11-18. 
 
Ajzen, I. (1985). From intentions to action: a theory of planned behavior. In: Huhl, J. & Beckman, J. 
(red.), Will; performance; control (psychology); motivation (psychology). Springer-Verlag, Berlin 
and New York. 
 
Astington, J.W. & Edward, M.J. (2010). The development of Theory of Mind in early childhood. In: 
Tremblay, R.E., et al. (eds.), Encyclopedia on Early Childhood Development, Social Cognition. 
https://www.child-encyclopedia.com/social-cognition/according-experts/development-theory-
mind-early-childhood  
 
Bélanger, P. (2011). Theories in adult learning and education. Barbara Budrich Publishers, 
Leverkusen Opladen. 
 
Blom, M., Blokdijk, D. & Weijters, G. (2017). Recidive na een educatieve maatregel voor 
verkeersovertreders of tijdens een Alcoholslotprogramma. 2017-15. Wetenschappelijk 
Onderzoek- en Documentatiecentrum WODC, Den Haag. 
 
Clapper, T.C. (2010). Beyond Knowles: What those conducting simulation need to know about 
adult learning theory. In: Clinical Simulation in Nursing, vol. 6, nr. 1, p. e7-e14. 
 
Craen, S. de & Vlakveld, W.P. (2013). Young drivers who obtained their licence after an intensive 
driving course report more incidents than drivers with a traditional driver education. In: Accident 
Analysis & Prevention, vol. 58, p. 64-69. 
 
Davidse, R.J., Duijvenvoorde, K. van, Louwerse, W.J.R., Boele-Vos, M.J., et al. (2018). 
Scootmobielongevallen: karakteristieken, ongevalstypen en kansrijke maatregelen om de 
veiligheid te verbeteren; Een dieptestudie naar scootmobielongevallen op de openbare weg. 
R 2018-15A. SWOV, Den Haag. 
 
Davidse, R.J., Vlakveld, W.P., Doumen, M.J.A. & Craen, S. de (2010). Statusonderkenning, risico-
onderkenning en kalibratie bij verkeersdeelnemers; Een literatuurstudie. R-2010-2. SWOV, 
Leidschendam. 
 
Feenstra, H., Ruiter, R.A. & Kok, G. (2014). Evaluating traffic informers: testing the behavioral and 
social-cognitive effects of an adolescent bicycle safety education program. In: Accident Analysis & 
Prevention, vol. 73, p. 288-295. 
 
Fisher, D.L., Young, J., Zhang, L., Knodler, M., et al. (2017). Accelerating teen driver learning: 
Anywhere, anytime training. Foundation for Traffic Safety, Washington. 
 

Literatuur 

https://www.child-encyclopedia.com/social-cognition/according-experts/development-theory-mind-early-childhood
https://www.child-encyclopedia.com/social-cognition/according-experts/development-theory-mind-early-childhood


 
  

 
  

Titel  Didactische uitgangspunten voor verkeerseducatie 
Rapport  R-2022-17 

Pagina  52 

Glassman, J., Yahoodik, S., Samuel, S., Young, J., et al. (2022). Booster dose of attention training 
program for young novice drivers: A longitudinal driving simulator evaluation study. In: Human 
Factors, nr. art. 187208221109993. 
 
Gog, T., Paas, F., Marcus, N., Ayres, P., et al. (2008). The mirror neuron system and observational 
learning: Implications for the effectiveness of dynamic visualizations. In: Educational Psychology 
Review, vol. 21, p. 21-30. 
 
Goldenbeld, C., Wijlhuizen, G.J., Vlakveld, W.P., Commandeur, J.J.F., et al. (2013). Evaluatie van 
het bromfietspraktijkexamen; Onderzoek naar de werking van het bromfietspraktijkexamen en 
voorbereidende theorielessen op de verkeersveiligheid. R-2013-6. SWOV, Leidschendam. 
 
Hatakka, M., Keskinen, E., Gregersen, N.P., Glad, A., et al. (2002). From control of the vehicle to 
personal self-control; broadening the perspectives to driver education. In: Transportation 
Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, vol. 5, nr. 3, p. 201-215. 
 
Hermes Project Team (2010). EU HERMES Project Final Report: High impact approach for 
Enhancing Road safety through More Effective communication Skills In the context of category B 
driver training. TREN-E3-07-S-ST-S07.68721-HERMES. European Commission DG TREN, Brussel. 
 
Hetherington, E.M. & Parke, R.D. (1993). Child psychology: a contemporary viewpoint. Fourth 
Edition ed. McGraw-Hill, Inc., New York. 
 
Horii, C.V. (2007). Teaching insights from adult learning theory. In: Journal of Veterinary Medical 
Education, vol. 34, nr. 4, p. 369-376. 
 
Ivancic, K. & Hesketh, B. (2000). Learning from errors in a driving simulation: effects on driving 
skill and self-confidence. In: Ergonomics, vol. 43, nr. 12, p. 1966-1984. 
 
Jolles, J. (2019). Het tienerbrein; Over de adolescent tussen biologie en omgeving. Amsterdam 
University Press B.V., Amsterdam. 
 
Jolles, J. (2022). Leer je kind kennen: over ontplooiing, leren, denken en het brein. Vierde druk ed. 
Uitgeverij Pluim, Amsterdam. 
 
Jolles, J. & Jolles, D.D. (2021). On neuroeducation: Why and how to improve neuroscientific 
literacy in educational professionals. In: Frontiers in Psychology, vol. 12, nr. art. 752151. 
 
Kalat, W.J. (1995). Biological Psychology. 5th Edition ed. Brooks/Cole Publishing Company, Pacific 
Grove, California. 
 
Keith, N. & Frese, M. (2008). Effectiveness of error management training: a meta-analysis. In: 
Journal of Applied Psychology, vol. 93, nr. 1, p. 59-69. 
 
Kint, S.T. van der, Vlakveld, W.P., Zwart, R.B.E. de, Mons, C., et al. (2022). Evaluatie van de 
gevaarherkenningstraining ‘Blikveld’. R-2022-13. SWOV, Den Haag. 
 
Loveless, B. (2022). 15 Learning Theories in Education (a Complete Summary). Geraadpleegd 27 
september 2022 op https://www.educationcorner.com/learning-theories-in-education/. 
 
McDonald, C.C., Goodwin, A.H., Pradhan, A.K., Romoser, M.R.E., et al. (2015). A review of hazard 
anticipation training programs for young drivers. In: Journal of Adolescent Health, vol. 57, nr. 1, 
p. S15-S23. 
 

https://www.educationcorner.com/learning-theories-in-education/


 
  

 
  

Titel  Didactische uitgangspunten voor verkeerseducatie 
Rapport  R-2022-17 

Pagina  53 

McKnight, A.J. & Adams, B.B. (1970). Driver education task analysis. Volume I: task descriptions. 
Human Resources Research Organization, Alexandria. 
 
McKnight, A.J. & McKnight, A.S. (2003). Young novice drivers: careless or clueless? In: Accident 
Analysis & Prevention, vol. 35, p. 921-925. 
 
McLeod, S.A. (2013). Kohlberg. Geraadpleegd 17 januari 2023 op 
www.simplypsychology.org/kohlberg.html 
 
Meij, E., Smits, A. & Meeter, M. (2022). How and why learning theories are taught in current 
Dutch teacher education programs. Identifying a gap between paradigm and reality in teacher 
education. In: Teaching and Teacher Education, vol. 109, nr. art. 103537. 
 
Molen, H.H. van der, Rothengatter, J.A. & Vinjé, M.P. (1981). Blueprint of an analysis of the 
pedestrian's task—I: Method of analysis†. In: Accident Analysis & Prevention, vol. 13, nr. 3, 
p. 175-191. 
 
Mondriaan College (2006). Visie op leren. Geraadpleegd 25 oktober 2022 als 
https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/c/c5db2006ad8757fbf561dcdf9b23ba23.pdf 
 
Newton, P.M. (2015). The learning styles myth is thriving in higher education. In: Frontiers in 
Psychology, vol. 6, nr. art. 1908. 
 
Roemer, E. (2021). Van rijles naar rijonderwijs; Advies verbetering autorijscholenbranche. 
Commissie-Roemer, Den Haag. 
 
Romoser, M.R. & Fisher, D.L. (2009). The effect of active versus passive training strategies on 
improving older drivers' scanning in intersections. In: Human Factors, vol. 51, nr. 5, p. 652-668. 
 
Rothengatter, J.A. (1981). Traffic safety education for young children: an empirical approach. 
Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, Groningen. 
 
Russell, S.S. (2006). An overview of adult-learning processes. In: Urologic Nursing, vol. 26, nr. 5, p. 
349-352, 370. 
 
Sanderse, W. (2013). The meaning of role modelling in moral and character education. In: Journal 
of Moral Education, vol. 42, nr. 1, p. 28-42. 
 
Sangrar, R., Griffith, L.E., Letts, L., Ma, J., et al. (2022). Refreshing older adults’ driving skills 
(ROADSkills): A randomized controlled trial examining the effect of video feedback. In: 
Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, vol. 90, p. 35-46. 
 
Senserrick, T., Ivers, R., Boufous, S., Chen, H.-Y., et al. (2009). Young driver education programs 
that build resilience have potential to reduce road crashes. In: Pedriatrics, vol. 124, p. 1287-1292. 
 
Smith, C.D. & Scarf, D. (2017). Spacing repetitions over long timescales: A review and a 
reconsolidation explanation. In: Frontiers in Psychology, vol. 8, nr. art. 962. 
 
Standaert, R., Troch, F., Peeters, I. & Stroobants, I. (2018). Leren en onderwijzen: inleiding tot de 
algemene didactiek. Acco, Leuven/Den Haag. 
 
SWOV (2017a). Verkeerseducatie. SWOV-factsheet, december 2017. SWOV, Den Haag. 
 
SWOV (2017b). Voorlichting. SWOV-factsheet, november 2017. SWOV, Den Haag. 

http://www.simplypsychology.org/kohlberg.html
https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/c/c5db2006ad8757fbf561dcdf9b23ba23.pdf


 
  

 
  

Titel  Didactische uitgangspunten voor verkeerseducatie 
Rapport  R-2022-17 

Pagina  54 

 
SWOV (2019). Rijopleiding en -examen. SWOV-factsheet, maart 2019. SWOV, Den Haag. 
 
Tournier, I. (2020). Learning and adaptation in older adults: An overview of main methods and 
theories. In: Learning, Culture and Social Interaction, nr. art. 100466. 
 
Veling, I.H. (1989). De autorijopleiding. In: Knippenberg, C.W.F. van, Rothengatter, J.R. & Michon, 
J.A. (red.), Handboek Sociale Verkeerskunde. Van Gorcum, Assen, p. 459-480. 
 
Vinjé, M.P. (1981). Children as pedestrians: Abilities and limitations. In: Accident Analysis & 
Prevention, vol. 13, nr. 3, p. 225-240. 
 
Vissers, J., Betuw, A. van, Nägele, R., Kooistra, A., et al. (2005). Leerdoelendocument Permanente 
Verkeerseducatie. TT04-056. Traffic Test B.V., Veenendaal. 
 
Vlakveld, W.P. (2000). Leerdoelen voor het rijbewijs B: eindrapport. Directoraat-Generaal 
Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, Rotterdam. 
 
Wijlhuizen, G.J. & Kint, S. van der (2018). Verkeersvaardigheidstraining met virtual reality voor 
basisschoolleerlingen; Evaluatie van het WegWijs VR-experiment. R-2018-12. SWOV, Den Haag. 
 
Williams, A.F. (2017). Graduated driver licensing (GDL) in the United States in 2016: A literature 
review and commentary. In: Journal of Safety Research, vol. 63, p. 29-41. 
 
Winter, J.C. de, Groot, S. de, Mulder, M., Wieringa, P.A., et al. (2009). Relationships between 
driving simulator performance and driving test results. In: Ergonomics, vol. 52, nr. 2, p. 137-153. 
 
Wittink, R.D. (1988). Taakanalyse fietsers en bromfietsers; Onderzoekprogramma 1987; 
Covernota betreffende onderzoek uitgevoerd door het Verkeerskundig Studiecentrum, 
Rijksuniversiteit Groningen. R-88-24. SWOV, Leidschendam. 
 
Zhang, W., Wang, Y., Feng, Z., Zhu, S., et al. (2022). A method to improve the hazard perception of 
young novice drivers based on Bandura’s observational learning theory: Supplement to expert 
commentary training. In: Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 
vol. 85, p. 133-149. 
 
Zhou, M. & Brown, D. (2015). Educational learning theories: 2nd Edition. Education Open 
Textbooks 1. https://oer.galileo.usg.edu/education-textbooks/1/ 
 
 

https://oer.galileo.usg.edu/education-textbooks/1/


 
  

 
  

Titel  Didactische uitgangspunten voor verkeerseducatie 
Rapport  R-2022-17 

Pagina  55 

  
  
  
 

 

Ongevallen voorkomen 
Letsel beperken 
Levens redden 

SWOV 
Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 

Postbus 93113 

2509 AC Den Haag 

Bezuidenhoutseweg 62 

070 – 317 33 33 

info@swov.nl 

www.swov.nl 

 

 @swov_nl / @swov 

 linkedin.com/company/swov 

http://www.swov.nl/
https://twitter.com/swov_nl
https://twitter.com/swov
http://linkedin.com/company/swov

	Auteurs
	Samenvatting
	Summary
	Inhoud
	1 Inleiding
	1.1 Aanleiding onderzoek
	1.2 Doel van het onderzoek
	1.3 Afbakening
	1.4 Opzet van het onderzoek

	2 De theorie van het leren
	2.1 Algemene theorieën over leren
	2.1.1 Behavioristische leertheorie
	2.1.2 Cognitieve leertheorie
	2.1.3 Constructivistische leertheorie
	2.1.4 Hersenontwikkeling en leervermogen
	2.1.5 Theorieën over morele ontwikkeling
	2.1.6 Andere relevante leertheorieën

	2.2 Leren bij volwassenen
	2.2.1 Karakteristieken van het leervermogen van volwassenen
	2.2.2 Praktische aspecten
	2.2.3 Het leervermogen van ouderen

	2.3 Het nut van leertheorieën voor educatieve activiteiten

	3 Didactische uitgangspunten
	3.1 Didactische basisprincipes
	3.2 Doelgroepen
	3.2.1 Leerlingkenmerken
	3.2.2 Omgevingskenmerken

	3.3 Educatieve doelen
	3.4 Didactische werkvormen
	3.4.1 Theorie of praktijk
	3.4.2 Groepsgewijs of individueel
	3.4.3 Instrueren, coachen, begeleiden of proces bewaken
	3.4.4 Onderwijskenmerken als randvoorwaarde


	4 Didactische uitgangspunten bij verkeerseducatie
	4.1 Didactische basisprincipes
	4.2 Doelgroepen
	4.2.1 Leeftijdsgroepen
	4.2.2 Leerlingkenmerken
	4.2.3 Omgevingskenmerken

	4.3 Doelen van verkeersonderwijs
	4.3.1 Ordening van doelen voor verkeerseducatie
	4.3.2 Algemene doelstellingen en hoofddoelstellingen per doelgroep
	4.3.3 Leerdoelen

	4.4 Didactische werkvormen in verkeerseducatie
	4.4.1 4- tot 12-jarigen
	4.4.2 12- tot 16-jarigen
	4.4.3 16- tot 18-jarigen
	4.4.4 18- tot 25-jarigen
	4.4.5 25- tot 60-jarigen
	4.4.6 60 jaar en ouder


	5 Discussie
	5.1 Verkeerseducatie op school
	5.2 Rijopleidingen en aanvullende trainingen
	5.2.1 Rijopleidingen
	5.2.2 Aanvullende trainingen voor jonge automobilisten

	5.3 Verkeerseducatie voor volwassenen
	5.3.1 Educatieve maatregelen
	5.3.2 Vrijwillige trainingen voor volwassenen

	5.4 Vervolgonderzoek

	Literatuur

