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Deze notitie beschrijft welke bijdrage de implementatie van het advies van de commissie-Roemer 
levert aan het verbeteren van de verkeersveiligheid van jonge automobilisten. Dat advies, 
getiteld Van rijles naar rijonderwijs, is opgesteld met als doel de kwaliteit van de autorijscholen-
branche te verbeteren. In dat kader gaat het ook in op de rijopleiding en het rijexamen.  
 
In het advies wordt onder andere aanbevolen een nationaal leerplan te ontwikkelen en de 
opleiding in fasen of modules op te bouwen. Dergelijke wijzigingen in de rijopleiding hebben naar 
verwachting geen effect op het ongevalsrisico van jonge automobilisten.  
 
Voor het verlagen van het ongevalsrisico van jonge automobilisten is het vooral van belang dat ze  
1. ervaring opdoen in (relatief) veilige omstandigheden,  
2. getraind zijn in het herkennen van gevaren, en  
3. in brede zin zich leren te weren tegen de verleidingen van risicogedrag.  
 
Dit kan worden bereikt met een combinatie van begeleid rijden, gevaarherkenningstraining in de 
rijopleiding, en de introductie van weerbaarheidstraining in het middelbaar onderwijs. 
 
 

Samenvatting 



 
  

 
 

Titel  Effect van ‘Van rijles naar rijonderwijs’ op ongevalsrisico van jonge automobilisten 
Rapport  R-2021-28 

Pagina  5 

1 Inleiding 6 

2 Factoren die een rol spelen bij het verhoogde ongevalsrisico 
van jonge automobilisten 7 

3 De initiële rijopleiding als oplossing voor het probleem 9 

4 Hogereordevaardigheden en een modulaire opbouw van de 
rijopleiding 10 

5 Effectieve maatregelen om het ongevalsrisico van jonge 
automobilisten te verlagen 12 

6 Conclusies 13 

Literatuur 14 
 

Inhoud 



 
  

 
 

Titel  Effect van ‘Van rijles naar rijonderwijs’ op ongevalsrisico van jonge automobilisten 
Rapport  R-2021-28 

Pagina  6 

Op verzoek van de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft de heer Roemer 
advies uitgebracht hoe de autorijschoolbranche voor rijbewijs B kan worden verbeterd. In het 
rapport van de ‘commissie-Roemer’ getiteld Van rijles naar rijonderwijs (Commissie Roemer, 
2021) wordt onder andere aanbevolen een nationaal leerplan te ontwikkelen met daarin 
leerdoelen en voorschriften over het geven van zowel theorie- als praktijklessen. Dit leerplan 
dient ook leerdoelen te bevatten over houding en motivatie die belangrijk zijn voor de verkeers-
veiligheid. Houding en motivatie zijn echter niet valide en betrouwbaar te toetsen op een theorie- 
of praktijkexamen. Dit betekent dat rijscholen verplicht zijn les te geven in bijvoorbeeld de 
gevaren van afleiding en het rijden onder invloed, maar dat leerlingen niet formeel getoetst 
worden op hun geneigdheid tot risicogedrag. Daarnaast adviseert de commissie het rijonderricht 
in modules of fases (van gemakkelijk naar moeilijk) op te delen en daaraan meerdere theorie- en 
praktijktoetsen te koppelen. Dit betekent dat leerlingen niet langer hun rijbevoegdheid verwerven 
door te slagen voor één theorie-examen en één praktijkexamen, maar dat ze voor het verkrijgen 
van hun rijbevoegdheid in de loop van hun opleidingstraject meerdere theoretische en praktische 
toetsen moeten afleggen. In het rapport Van rijles naar rijonderwijs wordt daarnaast geadviseerd 
om de kwaliteit van rijscholen en die van de rijinstructeurs te verbeteren. Deze notitie gaat daar 
niet over, maar gaat uitsluitend in op de adviezen in het rapport met betrekking tot de 
rijopleiding en het rijexamen. 
 
Het ministerie van IenW heeft SWOV gevraagd in een korte notitie aan te geven:  
1. in welke mate de maatregelen uit het Advies-Roemer met betrekking tot de rijopleiding en 

het rijexamen zullen bijdragen aan een verbetering van de verkeersveiligheid van beginnende 
automobilisten; en  

2. wat er aanvullend nodig is om de verkeersveiligheid van jonge beginnende automobilisten te 
verbeteren, gegeven de factoren die een rol spelen bij het hoge ongevalsrisico van jongeren 
en de huidige kennis over effectieve maatregelen die daarop ingrijpen. 

 
In deze notitie schetsen we eerst welke factoren een rol spelen bij het hoge ongevalsrisico van 
jonge automobilisten (Hoofdstuk 2). Vervolgens geven we aan in welke mate de inhoud en 
structuur van de rijopleiding het ongevalsrisico beïnvloedt (Hoofdstuk 3). In Hoofdstuk 4 gaan we 
in op de rol van hogereordevaardigheden en de modulaire opbouw van de rijopleiding. Tot slot 
beschrijven we in Hoofdstuk 5 op basis van de beschikbare onderzoeken welke educatieve 
maatregelen effectief kunnen zijn in het verlagen van het risico van jonge automobilisten. Deze 
notitie eindigt met conclusies in Hoofdstuk 6.   
 

1 Inleiding 
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In alle landen van de EU, ook die met een nationaal leerplan, zijn jonge beginnende bestuurders 
van 16 tot en met 24 jaar oververtegenwoordigd in verkeersongevallen met dodelijke afloop 
(CARE., 2021). Wel is er de laatste jaren een lichte afname te zien in het aantal jonge beginnende 
bestuurders dat omkomt in het verkeer (European Commission, 2018). Opvallend is dat in Europa 
en ook in Nederland veel meer mannelijke jonge bestuurders omkomen in het verkeer dan 
vrouwelijke jonge bestuurders, maar het verschil in geslacht wordt geleidelijk aan kleiner (Helman 
et al., 2017). Het probleem van de jonge beginnende bestuurder is niet nieuw. De meeste 
jongeren beginnen met rijden als de leeftijdslimiet voor het verwerven van de rijbevoegdheid is 
bereikt (Vlakveld, 2016). Direct na het behalen van de rijbevoegdheid is het ongevalsrisico (het 
aantal ongevallen per gereden afstand) het hoogst en dit risico neemt sterk af in het eerste jaar 
dat men zelfstandig de weg op mag. Daarna neemt het ongevalsrisico af met elk jaar waarin 
rijervaring wordt opgedaan. Die afname is met elk jaar ervaring iets minder sterk en na enkele 
jaren daalt het ongevalsrisico niet verder meer (Maycock, Lockwood & Lester, 1991; McCartt et 
al., 2009; Vlakveld, 2011). 
 
Wereldwijd wordt al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw uitgebreid onderzoek gedaan naar 
de toedracht van de ongevallen waarin jonge beginnende bestuurders zijn oververtegenwoordigd. 
Ernstige ongevallen met jonge beginnende bestuurders vinden vaak ’s nachts plaats, met name in 
weekendnachten. Daarbij gaat het vaak om enkelvoudige ongevallen, zoals een botsing tegen 
een boom (o.a. Cassarino & Murphy, 2018; Clarke et al., 2006). De kans op een ongeval is groter 
als er leeftijdsgenoten van de jonge beginnende bestuurder in de auto aanwezig zijn (o.a. Ouimet 
et al., 2015). Verder rijden jonge beginnende bestuurders vaak te hard voor de omstandigheden, 
waardoor ze bijvoorbeeld uit een bocht vliegen (o.a. Clarke, Ward & Truman, 2005; McKnight & 
McKnight, 2003), en hebben ze meer ongevallen als gevolg van afleiding door met name mobiel 
telefoongebruik (Gershon et al., 2019; Guo et al., 2013; Lu, Guo & Li, 2020). Ze rijden niet vaker 
onder invloed van alcohol dan de leeftijdsgroep erboven, maar het effect van alcohol op hun 
rijgeschiktheid is wel groter (Jongen et al., 2018; Peck et al., 2008). Van alle leeftijdscategorieën 
rijden jonge beginnende bestuurders wel het meeste onder invloed van drugs (Schulze et al., 
2012). Ook zijn ze oververtegenwoordigd in ongevallen waarbij er sprake is van een complexe 
verkeerssituatie, zoals op kruispunten. Het komt regelmatig voor dat ze verrast worden door de 
ontstane verkeerssituatie door gebrek aan gevaarherkenning (Curry et al., 2011; McKnight & 
McKnight, 2003). Als jonge beginnende bestuurders het potentiële gevaar al wel zien, reageren 
ze lang niet altijd adequaat, mede doordat ze hun eigen vaardigheden overschatten en de risico’s 
onderschatten. Voor deze slechte zelfregulatie wordt meestal het begrip kalibratie gebruikt 
(Horrey et al., 2015).  
 
Er zijn indicaties dat jonge beginnende bestuurders niet zozeer een verhoogd ongevalsrisico 
hebben door een gebrek aan rijvaardigheid, maar doordat ze slecht gekalibreerd zijn. Hierdoor 
gaan ze taken in het verkeer aan die ze nog in onvoldoende mate beheersen. Een jonge auto-
mobilist met een goede voertuigbeheersing die zijn eigen vaardigheden overschat en de risico’s 
onderschat, heeft naar alle waarschijnlijkheid meer kans om bij een ongeval betrokken te raken 
dan een jonge automobilist met een minder goede voertuigbeheersing maar wel een goede 

2 Factoren die een rol spelen bij het 
verhoogde ongevalsrisico van jonge 
automobilisten 
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kalibratie (Maycock & Forsyth, 1997). Dat is iemand die zijn beperkingen kent en gevaarlijke 
omstandigheden die hij niet goed beheerst, zo veel mogelijk weet te mijden. 
 
Achter al deze directe oorzaken liggen twee hoofdoorzaken: gebrek aan rijervaring en de jonge 
leeftijd. Door gebrek aan rijervaring mist men het verkeersinzicht om potentiële gevaren tijdig op 
te merken en anticiperend te rijden. Doordat men nog jong is, is het brein nog niet volledig 
uitontwikkeld. Dat is pas het geval rond een jaar of 25 (Giedd, 2004; Gogtay et al., 2004). Tot die 
leeftijd zijn adolescenten en jongvolwassenen geneigd tot het nemen van meer risico, prefereren 
ze directe beloning boven uitgestelde beloning, kunnen ze minder goed plannen, kunnen ze 
impulsen minder goed onderdrukken en zijn ze gevoeliger voor wat leeftijdgenoten van ze vinden 
(Casey, Getz & Galvan, 2008; Steinberg, 2008). 
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Het ligt voor de hand om de oplossing van het probleem in de initiële rijopleiding te zoeken. Dit is 
de rijopleiding die de aspirant-automobilist klaarstoomt voor het theorie-examen en het praktijk-
examen. Hoe beter die rijopleiding is, hoe lager het aanvangsongevalsrisico zal zijn na het behalen 
van het rijbewijs, zo is de gedachte. Uit internationaal onderzoek blijkt echter dat het ongevalsrisico 
in de eerste jaren na verwerving van de rijbevoegdheid niet lager is van mensen die een formele 
rijopleiding hebben gevolgd, gegeven door een gediplomeerd rijinstructeur, dan van mensen die 
hebben leren rijden door leken (bijvoorbeeld de ouders) (zie voor enkele literatuurstudies: 
Beanland et al., 2013; Blomberg & Fisher, 2012; Elvik et al., 2009; Lonero & Mayhew, 2010; 
Mayhew & Simpson, 2002; Wells et al., 2008). 
 
In het rapport van de commissie-Roemer worden twee studies genoemd waaruit zou moeten 
blijken dat een initiële rijopleiding zoals voorgesteld in het rapport tot een betere houding en 
veiliger gedrag leiden: een studie uit Noorwegen (Sagberg, 2013) en een studie uit Duitsland 
(Hoffmann, 2008). In de eerste studie gaat het om de invoering van een leerplan dat gebaseerd is 
op de ‘Goals for Driver Education’, de zogenoemde GDE-matrix, met daarin aandacht voor hogere-
ordevaardigheden (Hatakka et al., 2002). Direct na de invoering van het Noorse leerplan gaven 
jonge beginnende bestuurders – in vergelijking met daarvoor – minder vaak aan dat harder rijden 
dan de snelheidslimiet acceptabel is bij weinig verkeer. Acht jaar na invoering vond een nog 
kleinere groep dat acceptabel gedrag. Het Noorse onderzoek gaat echter niet alleen over verande-
ring van houding, maar ook over verandering van ongevalsbetrokkenheid. In de acht jaar na 
invoering van het leerplan blijkt dat de ongevalsbetrokkenheid van jonge mannelijke automobilisten 
van 18 en 19 jaar is gedaald en dat die van jonge vrouwelijke automobilisten in dezelfde leeftijds-
groep ongeveer gelijk is gebleven. Mede door het ontbreken van een controlegroep is echter niet 
te zeggen dat de verandering van houding en ongevalsbetrokkenheid is toe te schrijven aan het 
nieuwe leerplan, zo zeggen ook de onderzoekers zelf. De tweede studie (Hoffmann, 2008) gaat 
over wat allerlei stakeholders vinden van een pedagogisch verantwoorde rijopleiding. De 
stakeholders, inclusief de leerlingen zelf, oordelen daar positief over. Dit onderzoek zegt echter 
niets over de invloed van de rijopleiding op het gedrag in het verkeer, laat staan over de 
ongevalsbetrokkenheid van jonge beginnende bestuurders. 
 

3 De initiële rijopleiding als oplossing 
voor het probleem 
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Hogereordevaardigheden, zoals gevaarherkenning, risicobewustzijn en zelfinschatting, zijn 
ontegenzeggelijk essentieel voor veilige verkeersdeelname. Dat geldt ook voor de wil om veilig te 
rijden. Gelet op wat internationaal onderzoek heeft aangetoond, is het echter de vraag of het 
aanleren van die hogereordevaardigheden en attitudes in de initiële rijopleiding kan plaatsvinden. 
Voor de meer cognitieve hogereordevaardigheden zoals gevaarherkenning lijkt de rijopleiding de 
aangewezen plaats, omdat uit onderzoek is gebleken dat die vaardigheid goed is aan te leren (zie 
voor een overzicht: McDonald et al., 2015) en ook goed is te testen (zie voor een overzicht: Moran, 
Bennett & Prabhakharan, 2019). Verder is uit een ‘randomized controlled trial’ gebleken dat door 
gevaarherkenningstraining het ongevalsrisico van jonge beginnende bestuurders afneemt (Thomas 
et al., 2016). In tegenstelling tot het advies van de commissie-Roemer hoeft deze gevaarherkennings-
toets echter niet aan het einde van een gefaseerd opleidings- en examentraject plaats te vinden. 
Aangetoond is dat het trainen van gevaarherkenning al effectief is voordat men begint met rijden 
(Scott-Parker, Wilks & Huang, 2018). 
 
Voor wat betreft hogereordevaardigheden zoals risicobewustzijn, een lage risico-acceptatie, het 
weerstand kunnen bieden tegen groepsdruk, en dergelijke, is het de vraag of de initiële rijopleiding 
de aangewezen plaats is om deze bij te brengen en ook of rijinstructeurs de meest geëigende 
personen zijn om hier onderwijs in te geven. De neiging tot risicogedrag bij adolescenten en 
jongvolwassenen doet zich niet alleen in het verkeer voor, maar ook in zaken als drugsgebruik, 
onveilige seks en roken. Uit Australisch onderzoek is gebleken dat het ongevalsrisico in het verkeer 
daalde door een brede zogenoemde ‘resilience training’ (training in bijvoorbeeld het weerstand 
kunnen bieden tegen groepsdruk) waarin naast veilige verkeersdeelname ook aandacht was voor 
andere levensterreinen waarop risicogedrag een rol speelt. Daarentegen leidde een training 
specifiek alleen voor het verkeer niet tot een daling van het ongevalsrisico (Senserrick et al., 
2009). Uit een zeer recent onderzoek is gebleken dat het lagere ongevalsrisico van jongeren die 
die brede ‘resilience training’ hebben gevolgd, aanhoudt. Na dertien jaar was het ongevalsrisico 
van deze groep 24% lager dan dat van de groep die die training niet had gedaan (Senserrick et al., 
2021). Hoewel het om gedegen onderzoek gaat, met een grote steekproef en door de politie 
geregistreerde ongevallen als uitkomstmaat, dient wel te worden opgemerkt dat de deelnemers 
niet aselect (willekeurig) zijn toegewezen aan een trainingsvorm of aan een controlegroep. Dit 
kan tot enige vertekening van de resultaten hebben geleid. 
 
In de internationale literatuur is er geen evidentie gevonden dat het ongevalsrisico daalt door een 
modulair gestructureerde rijopleiding. Er bestaat wel een enorme hoeveelheid aan bewijs dat een 
gefaseerde toelating tot de weg als automobilist, zoals gedaan wordt in ‘graduated driver licensing’-
systemen, tot minder ongevallen onder jonge beginnende bestuurders leidt (Curry et al., 2014; 
Kinnear et al., 2013; McCartt et al., 2010; Russell, Vandermeer & Hartling, 2011; Senserrick & 
Williams, 2015; Williams, 2017). Daarbij dient echter wel bedacht te worden dat het grote effect 
van ‘graduated driver licensing’ op de ongevallencijfers maar voor een klein deel voortvloeit uit 
het feit dat leerlingen daardoor veiliger leren rijden. Het effect wordt voor het grootste deel 
veroorzaakt doordat binnen dergelijke systemen 16- en 17-jarigen, anders dan voor de introductie 
van graduated driver licensing, alleen onder begeleiding mogen rijden (Williams, 2017). De 
leeftijd waarop jongeren zonder begeleiding zelfstandig de weg op mogen is daarmee verhoogd. 

4 Hogereordevaardigheden en een 
modulaire opbouw van de rijopleiding 
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Er zijn vooral minder ongevallen door uitstel van blootstelling aan het gevaar en in veel mindere 
mate doordat men er veiliger door leert rijden. Daarnaast is een gefaseerde rijopleiding iets 
anders dan een gefaseerde toelating tot de weg. De formele rijopleiding gegeven door een 
gediplomeerde rijinstructeur is zelfs van ondergeschikt belang in een ‘graduated driver licensing’-
systeem. Uit onderzoek in Nederland is gebleken dat deelnemers aan de modulaire Rijopleiding 
op Maat (de ROM) in het eerste half jaar na het behalen van de rijbevoegdheid minder zelf-
gerapporteerde ‘actieve aanrijdingen’ hadden dan een referentiegroep die geen ROM had 
gevolgd (Roelofs, Vissers & Wijlick, 2018). Deze studie is echter beperkt en is uitgevoerd door de 
bedenkers van de ROM zelf; een uitvoering waarover in de gepubliceerde conference paper 
weinig informatie wordt verstrekt. 
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Het hoge ongevalsrisico van jonge beginnende bestuurders is een taai verkeersveiligheidsprobleem. 
Internationaal is al heel veel uitgeprobeerd en maar weinig lijkt te werken (Elvik, 2010). Bedacht 
dient te worden dat het probleem waarschijnlijk nooit helemaal kan worden opgelost. Dit komt 
doordat het probleem deels een biologische oorzaak heeft (de hersenen van adolescenten en 
jongvolwassenen zijn nog in ontwikkeling) en ook doordat de lifestyle van groepen jongeren maar 
moeilijk te veranderen is. Gelet op de in deze notitie beschreven achterliggende oorzaken van 
ongevallen en op grond van maatregelen waarvan uit internationaal onderzoek is gebleken dat ze 
enigszins werken, is het vooral van belang dat jonge automobilisten 1) ervaring op doen in (relatief) 
veilige omstandigheden, 2) getraind zijn in het herkennen van gevaren, en 3) leren hoe ze 
verleidingen om zich gevaarlijk te gedragen, kunnen weerstaan. 
 
1. Ervaring opdoen in veilige omstandigheden: Zorg ervoor dat meer jongeren voor begeleid 
rijden kiezen (zoals 2toDrive), waardoor ze meer ervaring opdoen voordat ze zelfstandig mogen 
rijden. Idealiter zou er een extra voorwaarde voor zelfstandig autorijden moeten worden gesteld, te 
weten een onder begeleiding afgelegde minimale afstand van 3000 km in gevarieerde omstandig-
heden (Sagberg & Gregersen, 2005). Laat begeleiders en leerlingen daarbij werken met een logboek 
en help ouders bij hun rol als begeleider. Het opdoen van ervaring kan ook worden opgenomen 
in het reguliere rijbewijstraject, door de fase van begeleid rijden vóór het praktijkexamen te 
plaatsen. Nederland en Duitsland zijn de enige landen waar de begeleid-rijdenfase pas na het 
praktijkexamen start. Door deze ervoor te plaatsen bereidt men zich op het praktijkexamen voor 
door een combinatie van rijlessen bij een erkende rijschool en een verplichte hoeveelheid 
begeleid rijden.1 
 
2. Goede gevaarherkenning: Verbeter de gevaarherkenningstoets die nu in het rijexamen zit, 
zoals door de commissie-Roemer wordt aanbevolen. In tegenstelling tot het advies van de 
commissie, hoeft deze gevaarherkenningstoets echter niet aan het einde van een gefaseerd 
opleidings- en examentraject plaats te vinden. Voorts is het van belang dat bij de ontwikkeling 
van een nieuwe gevaarherkenningstoets gebruik wordt gemaakt van recente wetenschappelijke 
inzichten op dit gebied (zie o.a. Crundall et al., 2021; Ventsislavova & Crundall, 2018; Ventsislavova 
et al., 2019; Ventsislavova et al., 2021). 
 
3. Weerbaarheid: Inventariseer welke brede ‘resilience’ trainingen voor jongeren er in Nederland 
al zijn ontwikkeld. TeamAlert heeft bijvoorbeeld ‘The Day After’ ontwikkeld, en VeiligheidNL ‘Split 
the Risk’. Evalueer hun effectiviteit op het ongevalsrisico in het verkeer en stimuleer bij gebleken 
effectiviteit het gebruik van deze lespakketten in het middelbaar onderwijs.  
 

 
1. Uit buitenlands onderzoek blijkt dat het ongevalsrisico tijdens begeleid rijden vóór het praktijkexamen vele malen 

lager ligt dan tijdens het zelfstandig rijden erna (Gregersen et al., 2003). 

5 Effectieve maatregelen om het 
ongevalsrisico van jonge 
automobilisten te verlagen 
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In de internationale onderzoeksliteratuur is evidentie gevonden dat hogereordevaardigheden 
belangrijk zijn voor veilige verkeersdeelname, maar uit onderzoek is niet gebleken dat al deze 
vaardigheden aangeleerd dienen te worden in de initiële rijopleiding. Dat kan ook eerder gebeuren, 
en hogereordevaardigheden kunnen deels ook aangeleerd worden door ervaring op te doen in 
een veilige omgeving, zoals tijdens begeleid rijden. Evidentie voor het aanleren van hogereorde-
vaardigheden in de rijopleiding is feitelijk alleen gevonden voor gevaarherkenning. Verder is er 
internationaal nauwelijks onderzoek gedaan naar het effect van de structurering van rijlessen in 
fases of modules op het verloop van het ongevalsrisico in de eerste periode na het behalen van 
de rijbevoegdheid. Voor zover die studies er wel zijn, wijzen die er niet op dat daardoor het 
ongevalsrisico bij aanvang daalt.  
 
Voor het verlagen van het ongevalsrisico van jonge automobilisten is het vooral van belang dat ze  
1. ervaring op doen in (relatief) veilige omstandigheden,  
2. getraind zijn in het herkennen van gevaren, en  
3. in brede zin zich leren te weren tegen de verleidingen van risicogedrag.  
 
Dit kan worden bereikt met een combinatie van begeleid rijden, een goede gevaarherkennings-
training in de rijopleiding en de introductie van weerbaarheidstraining in het middelbaar onderwijs. 
 

6 Conclusies 
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