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EXTRA VAARDIGHEDEN LEIDEN TOT MEER ONGEVALLEN   –   

Young Drivers Xperience: ‘Praktijkdagen 

>> Veel cursussen voor bestuurders die al een rijbewijs hebben blijken in de praktijk te leiden tot 
méér ongevallen in plaats van minder! Hoe kan dat? En hoe moet het dan wèl? Op zoek naar ant-
woorden op deze vragen komen we uit bij een doordachte en uitgekristalliseerde cursus voor jonge 
automobilisten die is ontwikkeld in Gelderland en die dit jaar in vier provincies is gehouden.

Voor de praktijkdag wordt vaak gebruikt gemaakt van het parkeerterrein bij een plaatselijke autodealer, die dan tevens de drie baan-

auto’s beschikbaar stelt.

Bestuurders van 18 tot 24 jaar hebben de hoogste 

ongevalsbetrokkenheid. Per jaar zijn ongeveer 2700 

bestuurders uit deze leeftijdsgroep betrokken bij een 

ongeval met doden of ziekenhuisgewonden. Ze zijn 

betrokken bij ruim 20% van de ernstige ongevallen, 

terwijl zij slechts 8% van de rijbewijsbezitters uitma-

ken. Leeftijd en ervaring hebben een sterke invloed 

op ongevalsbetrokkenheid. 

‘Leeftijdsrisico’ en ‘ervaringsrisico’ 
Gebrekkige risicowaarneming en -inschatting komen 

vooral door gebrek aan ervaring. Dat leidt tot het 

‘ervaringsrisico’. Hoge risicoacceptatie komt vooral 

door de behoefte aan spannende dingen en indruk 

maken op de omgeving. Dat is het sterkst bij jongere 

verkeersdeelnemers, vooral mannelijke. Dat heet het 

‘leeftijdsrisico’. Het komt onder meer door het nog 

niet helemaal volgroeid zijn van het betreffende deel 

van de hersenen tot ongeveer je 25e verjaardag. Tot 

overmaat van ramp gaan jonge mannelijke bestuur-

ders graag in het weekend met vrienden in de auto 

op stap, wat elk jaar tot meerdere gruwelijke onge-

vallen met vier of vijf doden leidt. Ook alcohol is bij 

deze groep een extra probleem doordat ze daar nog 

niet zo goed tegen kunnen. Ook een soort ‘ervarings-

risico’ dus.
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–   HET  GAAT OM RISICO’S ONTDEKKEN!

n voor jonge autorijders’ in 4 provincies 

Rijopleiding tweede fase:
extra vaardigheden contraproductief 
Het is dus logisch dat men al vele jaren op zoek is 

naar educatieve maatregelen om die hoge ongevals-

betrokkenheid van jonge automobilisten tegen te 

gaan. Aanvankelijk – en nog steeds – worden deze 

maatregelen gezocht in het klassieke bijbrengen van 

vaardigheden die je uit een noodsituatie moeten red-

den, zoals anti-slip, ontwijken en noodstop.

Langzamerhand begint op basis van onderzoeksresul-

taten echter het ontnuchterende besef door te breken 

dat die extra vaardigheden eerder tot meer dan tot 

minder ongevallen leiden. Dat is onder meer geble-

ken uit een aantal onderzoeken naar de effecten van 

(vooral anti-slip) cursussen. Juist op gladde wegen 

hadden de cursisten na de antislipcursus veel meer 

ongevallen dan ervoor:

  

antislipcursus voor...

   personenautobestuurders  + 12%

   vrachtwagenchauffeurs  + 22%

   ambulancechauffeurs  + 45%

De resultaten van antisliptrainingen. Uit: Elvik & Vaa, The 

Handbook of Road Safety Measures. (Elsevier, 2004)

De verklaring hiervan is, dat de cursist een aantal 

extra vaardigheden (noodstop, ontwijkmanoeuvre, 

voertuig uit een slip halen) aanleert, die hem het idee 

verschaffen dat hij zich nu wel uit de meeste nood-

situaties zal kunnen redden. Meestal is dat gevoel 

onterecht. Plotseling op een gladde weg in een slip 

raken, is wel heel wat anders dan op de baan gespan-

nen zitten wachten op het moment dat je je kunsten 

mag vertonen.

Kiezen tussen ‘fi ght or fl ight’ 
Tot overmaat van ramp nemen de betreffende vaardig-

heden in de loop der tijd weer af, terwijl het gevoel 

van relatieve onkwetsbaarheid blijft. Extra vaardighe-

den leiden dus tot zelfoverschatting die met de tijd 

ook nog eens toeneemt!

Minstens zo belangrijk is, dat in een werkelijke nood-

situatie ons brein niet meer logisch en redelijk werkt. 

Dat komt doordat het primitieve, ‘dierlijke’ deel van 

dat brein de leiding overneemt. Bij een plotselinge 

ernstige bedreiging (oorspronkelijk: een vijand met 

een speer, nu: een tegenligger op jouw weghelft) 

worden de ‘hogere’ hersenen dus uitgeschakeld. 

Wat overblijft is de overlevingsrefl ex: alleen maar 

kiezen tussen ‘fi ght or fl ight’, oftewel vluchten of 

(terug)vechten. Bij een tegenligger voor je neus of als 

je auto in een slip is geraakt, valt er weinig te vluch-

ten of te vechten. De automobilist ‘bevriest’ en knalt 

zonder remmen of sturen met wijd opengesperde 

ogen op de ander. In zo’n situatie komt dus niets 

terecht van een misschien ooit perfect aangeleerde 

noodmanoeuvre. Het ‘programma’ daarvoor zit immers 

in je ‘hogere’ hersenen en die werden door de overle-

vingsrefl ex op non-actief gesteld.

Vaardigheden zoals remmen en uitwijken worden bewust niet 

aangeleerd. De mobiele rem/slipbaan is beperkt in zijn mogelijk-

heden met als voordeel dat de deelnemers met de noodstop-

proeven tevreden zijn omdat ze zien dat je verder niet veel spec-

taculairs op deze gladde mat kunt doen. Doe je dezelfde oefenin-

gen op een goed geoutilleerd verkeersoefenterrein, waar allerlei 

spectaculaire oefeningen en manoeuvres mogelijk zijn, dan is men 

teleurgesteld, want men had dat óók wel willen doen.

Direct persoonlijk contact tijdens de oefeningen is erg belangrijk. 

Het gaat er immers om dat beginnende bestuurders meer de 

risico’s van gevaarlijke situaties gaan inzien en dat een aantal 

hogere ordevaardigheden is verbeterd.

ontwikkeling aantal ongevallen op 
gladde wegen vergeleken met 
vóór de cursus

901-4973 Verkeersknooppunt 164.i9   9901-4973 Verkeersknooppunt 164.i9   9 09-01-2008   15:37:2309-01-2008   15:37:23



10

Zoeken naar alternatieven
Om zicht te krijgen hoe een verlengd leertraject voor 

beginnende bestuurders er dan wel uit moet zien, is 

in de periode 2002-2004 in Nederland onder leiding 

van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gel-

derland (ROVG) een experiment uitgevoerd met een 

programma voor de tweede fase van de rijopleiding. 

Centraal thema is, conform de uitgangspunten van 

‘Door met Duurzaam Veilig’, het tijdig opmerken van 

en adequaat omgaan met risico’s in het verkeer, met 

daarbij nadrukkelijke aandacht voor de hogere-orde-

vaardigheden.

Het experiment maakte deel uit van een door de 

Europese Commissie gesubsidieerd onderzoek naar 

de effecten van tweede fase rijopleidingen op de 

verkeersveiligheid van beginnende bestuurders. In vijf 

andere Europese landen vond tegelijkertijd een zelfde 

onderzoek plaats. Resultaat van dit onderzoek is dat 

beginnende bestuurders risicobewuster gaan rijden na 

het volgen van het educatieve programma. Het pro-

gramma bestond uit het rijden van een praktijkrit, het 

rijden op een oefenterrein en een groepsdiscussie. 

Vanwege dit positieve resultaat heeft het ROVG in 

2005 besloten dit programma in Gelderland te imple-

menteren, waarbij deelname vrijwillig en gratis is. 

Het trainingsprogramma richt zich op jonge automobi-

listen die ongeveer een half jaar in het bezit zijn van 

het rijbewijs. Vooral in deze periode is de kans op een 

ongeval groot. De automobilist doet allerlei nieuwe 

praktische ervaringen op en maakt een begin met de 

ontwikkeling van een eigen rijstijl. Deze rijstijl heeft 

zich echter nog niet tot een ‘gewoonte’ ontwikkeld en 

er zijn dan nog mogelijkheden om hun bij te sturen.

Gevaarherkenning en zelfoverschatting
Op basis van wat bekend is uit de psychologie en 

uit wetenschappelijk onderzoek, dient een voortge-

zette veiligheidstraining zich zowel te richten op de 

hogere-ordevaardigheden als op de sociaal-affectieve 

competenties (‘mentaliteit’). Bij de hogere-ordevaar-

digheden gaat het om gevaarherkenning, anticipatie 

en verkeersinzicht en ‘last but not least’ zelfi nschat-

ting (‘calibratie’). Met het oog op de risico’s van de 

overschatting van de eigen vaardigheden is het van 

belang dat jonge beginnende bestuurders de onbe-

heersbaarheid van moeilijke verkeersomstandigheden 

en noodsituaties aan den lijve ervaren. 

Conform wat we net zagen bij ‘extra vaardigheden 

contraproductief’ is het uitgangspunt bij het program-

ma in Gelderland: het bewust worden van de risico’s, 

en niet het leren van (rij)vaardigheden. Belangrijk-

ste leerervaring moet juist zijn dat je de auto onder 

moeilijke omstandigheden niet meer onder controle 

hebt, met als onontkoombare conclusie dat je daarom 

dergelijke situaties moet voorkomen en vermijden. 

De bekende uitwijkoefening en bermvlucht zitten dus 

nadrukkelijk niet in het programma. De noodstop wel, 

maar alleen als middel tot harde confrontatie met de 

toenemende stopafstand bij hogere snelheid en niet 

als oefening. 

Opzet dagprogramma
Het programma omvat drie onderdelen: een rit in de 

auto, een sessie op de baan en een groepsdiscussie. 

Bij de rit in de auto zitten drie jongeren in de auto 

Vast onderdeel is ook het uitgebreid doornemen – en zelf laten 

innemen – van de juiste zitpositie achter het stuur, zodat goed ge-

manoeuvreerd kan worden, beenbreuken bij een botsing door niet 

gebogen knieën uitblijven, men niet zo onderuit gezakt zit dat men 

onder de gordel doorglijdt en dat de airbag niet je horloge tegen 

je voorhoofd plet. Overigens wel handig om later op je voorhoofd 

te kunnen zien hoe laat het ongeval plaats vond...

De juiste doelgroep in je auto krijgen is heel belangrijk. In 

Gelderland en Noord-Brabant is daarom de deelname kosteloos. 

In Utrecht moet men 15 euro betalen en wordt er elke praktijkdag 

een iPod verloot. Wellicht is hieruit te verklaren dat in Gelderland 

wel een afspiegeling van de doelgroep meedoet en in Utrecht wat 

minder. Soms vergoeden gemeenten in Utrecht deze 15 euro voor 

hun inwoners. Het blijft een dilemma of het haalbaar en verstandig 

is om deelnemers te laten betalen.
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die zichzelf en elkaar beoordelen: ‘waarom deed je 

wat je deed, wat ging goed en wat kan beter’. De rit 

wordt begeleid door een rij-instructeur (ritadviseur) 

die hiervoor een applicatie heeft gevolgd. Die adviseur 

stelt zich zeer terughoudend op: de cursisten moeten 

elkaar overtuigen.

Tijdens de rit gaat het erom vroegtijdig risico’s op 

te merken en te besluiten wat je met die mogelijke 

risicosituatie moet doen. Hoe eerder je immers iets 

opmerkt en vaststelt dat je er iets mee moet doen, 

des te eerder je de gedragskeuze kunt maken en des 

te succesvoller de uitvoering en het resultaat zijn. Een 

onveilige situatie en de noodzaak van bijvoorbeeld 

een noodstop worden zo voorkomen.

De cursusonderdelen op de baan zijn erop gericht 

het effect te ervaren van een gering snelheidsverschil 

op de stopafstand. Ze vinden plaats op een mobiele 

baan. Voordeel hiervan is dat de cursusdag op locatie 

gegeven kan worden en dat de jongeren ook wat 

spectaculaire, ‘heftige’ momenten meemaken. 

De groepsdiscussie wordt geleid door een ervaren dis-

cussieleider die ook goed is ingevoerd in het thema 

‘alcohol, drugs en verkeer’.

De dag wordt georganiseerd door een of meerdere 

plaatselijke rijscholen die de deelnemende cursisten 

voornamelijk werven uit hun oud-leerlingenbestand. 

De coördinatie en begeleiding van het project is 

uitbesteed aan een bureau (coördinator). Dit bureau 

verzorgt de mobiele baan, de afstemming tussen de 

rijscholen, de ritadviseurs, de locatie, de coördinatie 

tijdens de dag, de certifi caten voor de deelnemers, de 

evaluatieformulieren, de contacten met de gemeente 

waar de dag wordt gehouden, en dergelijke.

De kosten van de coördinator, ritadviseurs, discus-

sieleider en mobiele baan zijn voor rekening van het 

ROVG. Inmiddels wordt het programma via hetzelfde 

bureau uitgevoerd in de provincies Utrecht, Flevoland 

en Noord-Brabant. Er hebben inmiddels ruim 2100 

deelnemers meegedaan.

Nieuwe evaluatie en verbeteringen 
In 2006 is het project in Gelderland weer geëvalueerd. 

Een belangrijke conclusie was dat er geen sprake 

is van ‘selectieve deelname’. Dat betekent dat de 

deelnemers qua sekse, leeftijd, opleidingsniveau, het 

hebben van werk, aantal maanden rijbewijsbezit, bezit 

van een auto en betrokkenheid bij een ongeval niet 

afweken van een controlegroep die niet had meege-

daan. 

Deelnemers zijn erg positief over opzet en inhoud van 

de drie cursusonderdelen. Ze geven een hoge waarde-

ring aan de uitvoering van de drie cursusonderdelen 

door de cursusleiders. Na deelname aan het program-

ma zijn beginnende bestuurders minder geneigd zich 

in gevaarlijke situaties te begeven.

Na deelname aan het programma zijn beginnende 

bestuurders meer de risico’s van gevaarlijke situaties 

gaan inzien. Ze geven ook aan dat een aantal hogere 

ordevaardigheden is verbeterd. Maar er is bij de doel-

groep nog te weinig belangstelling om deel te nemen 

aan dit tweede fase opleidingsprogramma. 

Wedstrijdelement en dwarsverbanden
Daar moet dus iets aan worden gedaan; er wordt 

nagedacht over hoe je een wedstrijdelement in de 

cursus kunt aanbrengen. Het bleek verder goed om de 

drie onderdelen van het programma inhoudelijk beter 

op elkaar af te stemmen en meer  dwarsverbanden te 

Tijdens de ‘Xperience Xchange’, oftewel de ervaringenuitwisseling over risico’s op persoonlijk niveau, wordt gediscussieerd over hoe per-

soonlijke keuzen kunnen leiden tot gevaarlijke situaties en hoe je die kunt vermijden. Hier komt ook het thema alcohol en drugs in relatie 

tot verkeersdeelname aan de orde.

actueel
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leggen. Daarom worden de drie  programmaonderdelen 

nu ook voorafgegaan door een introductie, waarin de 

gemeenschappelijke ‘rode draad’ van de cursus wordt 

duidelijk gemaakt: denk om de stopafstand, overschat 

niet je eigen kunnen, verwacht het onverwachte, en 

hoe gedraag je je sociaal in het verkeer. 

De groepsdiscussie is nu ook minder gefocust op 

uitsluitend alcohol en drugs in het verkeer.

Tegen de achtergrond van de inleiding van dit artikel is 

het opmerkelijk dat, doordat de noodstop aanvankelijk 

te vaak werd herhaald, sommige deelnemers het gevoel 

hadden dat ze nu een noodstop hadden geleerd. Dit 

was dus juist niét de bedoeling! Het aantal keren dat 

de noodstop wordt uitgevoerd is nu dan ook beperkt 

tot het minimum aantal om ermee te worden gecon-

fronteerd hoeveel de stopafstand wel niet toeneemt 

bij een iets hogere snelheid. Ook wordt bij het baan-

gedeelte nog meer een link gelegd met het rijden in 

het verkeer. 

De cursusonderdelen kregen ook een eigentijdsere 

naam; de indeling is nu:

•  Road Xperience: de praktijkrit op de weg, met 

aandacht voor het ontdekken en vermijden van 

 alledaagse verkeersrisico’s in het verkeer. 

•  Track Xperience: het baan-onderdeel met als be-

langrijkste doel het ontdekken van wat snelheid 

doet met de stopafstand. Algemener geformuleerd: 

risico’s in extreme omstandigheden, op basis van 

gesimuleerde noodsituaties.

•  Xperience Xchange: de ervaringenuitwisseling over 

risico’s op persoonlijk niveau: hoe kunnen persoon-

lijke keuzen leiden tot gevaarlijke situaties en hoe 

kun je die vermijden. Hier komt ook het thema alco-

hol en drugs in relatie tot verkeer aan de orde.

Werving activeren en  aanpassen
Zoals gezegd vindt de werving voornamelijk plaats 

via de deelnemende rijscholen. In de praktijk blijkt 

dit een wisselend resultaat op te leveren. De ene 

rijschool organiseert in korte tijd meerdere dagen, 

terwijl een andere rijschool niet in staat lijkt om 

voldoende deelnemers bijeen te krijgen. Het coördi-

nerend bureau speelt in zo’n geval een belangrijke 

ondersteunende rol. Naast werving via rijscholen zijn 

er ook contacten met ROC’s, gemeenten en instellin-

gen waar de doelgroep te vinden is.

De laatste maanden komen in toenemende mate ook 

aanmeldingen binnen via de website www.jongeauto-

rijders.nl en www.youngdriversxperience.nl.

Nu het programma is aangepast en het project 

een nieuwe naam erbij krijgt, kan desgewenst ook 

 makkelijker wervingsmateriaal worden gemaakt. Voor 

een specifi eke wervingsactie kan gericht materiaal 

worden gemaakt. Het project heeft ook een eigen 

website voor informatie en aanmelding voor deel-

name: www.youngdriversxperience.nl (let op de trendy 

‘verkeerde’ spelling van xperience).

Het project wordt met heel kleine accentverschillen 

in meerdere provincies uitgevoerd. In Gelderland en 

Noord-Brabant is bijvoorbeeld deelname kosteloos, in 

Utrecht moet men 15 euro betalen en wordt er elke 

praktijkdag een iPod verloot. 

Wellicht is hieruit te verklaren dat in Gelderland wel 

een afspiegeling van de doelgroep meedoet en in 

Utrecht wat minder. Soms vergoeden gemeenten in 

Utrecht deze 15 euro voor hun inwoners. Het blijft een 

dilemma of het haalbaar en verstandig is om deel-

nemers te laten betalen.

Gemeentelijke aandacht voor verkeers-
veiligheid
Organisatie via de rijschool en uitvoering in de eigen 

omgeving blijkt vaak ruime lokale/regionale publiciteit 

te genereren, zeker als een plaatselijke burgemeester 

of wethouder erbij wordt betrokken om de dag offi -

cieel te openen. Verkeersveiligheid wordt dan in deze 

regio weer even op de kaart gezet.

Gemeenten uit de eerder genoemde vier provincies 

die nog geen praktijkdag binnen hun gemeentegrens 

hebben gehad en dat wel zouden willen, kunnen 

rechtstreeks contact opnemen met het organisatie-

bureau via info@jongeauto rijders.nl of info@young-

drivers xperience.nl. Er wordt dan met hen contact 

opgenomen om de mogelijkheden te bespreken en 

een dag te organiseren. <<

Gerard Kern

Beleidsmedewerker

Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland

Door de praktijkdagen zoveel mogelijk in de eigen gemeente of 

regio te houden, neemt de betrokkenheid toe. De plaatselijke pers 

schrijft er over, zéker als de wethouder, of zoals hier in Putten de 

burgemeester de dag offi cieel opent, ouders komen vaak even 

kijken en met dit alles wordt verkeers(on)veiligheid en het rijge-

drag van de jonge bestuurders tussen de 18 en 24 jaar binnen de 

gemeente weer even breed op de kaart gezet.  
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