
wikkelingen, waaronder de opmars 

van mobiele apparaten zal blijven 

toe nemen. Door een samenspel 

van deze trends verandert onze 

samen leving en wordt ook het 

weg gebruik anders. Een aanpak 

waardoor ouders hun voorbeeldfunctie 

bewuster oppakken, en daarmee hun be-

trokkenheid bij de verkeers opvoeding vergroten, is essentieel voor 

toekomstig veilig verkeer. Ook moet er worden toegewerkt naar 

veiligere school omgevingen: alleen al in de periode 2014 t/m 2017 

vielen er rondom scholen 10.000 verkeersslachtoffers.

Trends & Ontwikkelingen 
ouders

Facts & Figures ouders in het verkeer

In deze factsheet lees je de belangrijkste 

ontwikkelingen, inzichten en verwachtingen rondom de 

rol van ouders in het verkeer. Met deze kennis kunnen 

we ouders beter ondersteunen. Het doel is dat ouders 

hun voorbeeldfunctie op de juiste manier invullen en 

dat zij – samen met hun kinderen - veilig over straat 

gaan. Nu en in de toekomst.  

Nederland krijgt de komende decennia te maken met belangrijke 

verschuivingen. Er is sprake van ontgroening (minder jongeren), 

vergrijzing (meer ouderen), verstedelijking en de toename van 

nieuwe Nederlanders (migratie en integratie). Ook technische ont-

Ouders leren hun kinderen vooral uit 
eigen ervaring over verkeer en geven aan 
hier hulp en tips bij te kunnen gebruiken.

Van alle volwassen weet 44%  
niet waar zij veilig staan in een 

dodehoeksituatie.

Als ouder heb je een voorbeeldrol naar  
je kinderen, toch appt 69% van alle 

ouders weleens achter het stuur 

Meer dan de helft van alle groep 7 en 8 
leerlingen wordt weleens met de auto 

naar school gebracht (58%). 

Wanneer ouders de route naar school 
veilig vinden, gaat 80% van de kinderen 
met de fiets naar school. Vinden ouders 
de schoolroute onveilig, dan daalt het 

percentage naar 67%.

Ouders vinden het spannend om hun 
kinderen letterlijk en figuurlijk los te 
laten in het verkeer. Momenten die 

ouders spannend vinden: zelfstandig 
naar (de middelbare) school laten 

gaan en voor het eerst alleen door het 
donker laten fietsen. 

Ouders  
in actie 

“ Ouders hebben vaak een positief beeld over hun eigen verkeersopvoeding.  
Zij onder schatten echter de impact van een fout voorbeeld op hun kinderen.”  
Anne van Vliet, gedragsonderzoeker VVN
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De missie van Veilig Verkeer Nederland (VVN) is ‘Iedereen 

veilig over straat’. Ouders zijn hierbinnen een belangrijke 

doelgroep vanwege hun voorbeeldfunctie richting kinderen. 

Ons doel is dat ouders/verzorgers in het verkeer veilig gedrag 

laten zien en dat hun kinderen op die manier het goede 

voorbeeld meekrijgen.  

Voor het vergroten van verkeerskennis en betrokkenheid onder 

ouders, richt Veilig Verkeer Nederland zich met een aantal produc-

ten expliciet op verkeersopvoeding thuis. Om de kwaliteit van dit 

aanbod te waarborgen, vindt er continu onderzoek plaats naar de 

manier waarop ouders het meest effectief te motiveren zijn. Naast 

een aanpak gericht op scholen adviseert en ondersteunt Veilig 

Verkeer Nederland ook gemeenten en overheden. Dit doen wij op 

het gebied van ouderparticipatie en bij het juist inrichten van het 

verkeersveiligheidsbeleid. 

Dit kunnen gemeenten doen:
Project Omschrijving

Veilige
School-
omgeving

Veilig Verkeer Nederland onderzoekt  
welke verkeers problemen er spelen  
rondom scholen en voor welke oplossingen 
draagvlak bestaat. Voor het realiseren van een 
veilige schoolomgeving wordt er gewerkt volgens 
een concreet stappenplan. Hiermee stimuleren wij 
ouders en buurtbewoners om de oplossingen die 
door henzelf zijn voorgedragen, toe te passen en 
ook uit te dragen.

Verkeers-
opvoeding 

Naast verkeerseducatie op scholen, betrekt Veilig 
Verkeer Nederland ook rechtstreeks ouders bij de 
noodzakelijke verkeersopvoeding. Denk hierbij aan 
thuisopdrachten die kinderen meekrijgen en aan de 
nieuwe augmented reality app ‘Uit de Hoek’, die 
ouders en kinderen samen spelen. Deze app is een 
uitbreiding op de dodehoeklessen die Veilig Verkeer 
Nederland organiseert op basisscholen. Voor (groot)
ouders met kinderen in de leeftijd van 4 – 6 jaar 
is er ook het voorlees- en doeboek ‘Sproet en de 
Straathaaien’. Hierdoor leren kinderen spelenderwijs 
en aan de hand van herkenbare dagelijkse situaties 
hoe zij zich veilig in het verkeer gedragen.

Verkeers-
ouders

Een VVN Verkeersouder houdt zich bezig met het
organiseren van praktische verkeersactiviteiten
voor kinderen en het verbeteren van de verkeers-
veiligheid rondom de school. Door het organiseren 
van verkeersacties, zoals fietscontroles en 
oversteeklessen, ontzorgen verkeersouders 
de leerkrachten en doen kinderen de nodige 
praktijkervaring op. Kinderen leren tenslotte door 
te doen. Basisscholen die beschikken over een 
Verkeersouder kunnen een lidmaatschap afsluiten 
waarmee zij toegang krijgen tot praktische 
verkeersprojecten, extra materiaal en inspiratie.

Meedoen is makkelijk!
Iedere verkeersdeelnemer kan bijdragen aan veilig verkeer. Met 

verkeersveiligheidsprojecten, maar ook via een aantal handige 

digitale VVN-tools. Gratis beschikbaar voor iedereen!

• Ouder en kind oefenen samen dodehoeksituaties met de app 

‘Uit de Hoek’. Te vinden in Google Play en in de Appstore 

(gelanceerd in 2019).

• Door heel Nederland zijn Verkeersouders actief. Zij helpen 

scholen bij het organiseren van verkeerslessen:  

verkeersouders.nl (3.248 actieve Verkeersouders en 3.167 

scholen met een lidmaatschap).

•  Buurtbewoners melden onveilige verkeerssituaties en VVN helpt 

hen bij het verbeteren ervan: vvn.nl/participatiepunt (actief sinds 

2012, sindsdien 16.000 meldingen, waarvan 4.342 in 2018). 

“ Wanneer kun je je kinderen echt ‘los’ laten in het 

verkeer? Ik heb er echt moeite mee om mijn zoon 

van 9 alleen naar voetbal te laten fietsen tijdens 

de spits en met donker weer.” 

 Moeder Norella, tijdens Beautiful Lives onderzoek 
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Oplossingen & Tips

Tip!
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