
De scholen zijn weer begonnen: wat kunt ú doen? 

Met de campagne “De scholen zijn weer begonnen” vraagt 3VO automobilisten rekening te houden met 

kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs die weer naar school gaan. Maar hoe gedragen kinderen 

zich eigenlijk in het verkeer? En wat kunt u doen als u in de auto zit? 3VO geeft uitleg en tips. 

 

 

Kinderen zijn geen minivolwassenen 

Kinderen zijn in ontwikkeling. Ze kunnen veel dingen nog niet, bijvoorbeeld uit hun ooghoeken kijken. Of 

geluiden lokaliseren. Ze spelen een groot deel van de tijd en handelen impulsief. Daardoor doen ze soms 

onverwachte dingen. Ook hebben ze een langere reactietijd dan volwassenen en kunnen niet meteen 

alles toepassen wat ze geleerd hebben. 

Wat kunnen kinderen in het verkeer? 

 

• Kinderen gaan fietsen vanaf hun vijfde jaar. In het begin slingeren ze daarbij erg, vooral als ze 

achteromkijken of langzaam fietsen. 

 

• Vanaf hun zesde jaar kennen kinderen de functie van een trottoir, een zebrapad en een verkeerslicht 

(rood is stoppen, groen is veilig). 

 

• Tot hun achtste of negende jaar kunnen kinderen gevaren niet zien aankomen. 

 

• Tussen hun tiende en veertiende jaar onderschatten vooral jongens de snelheid. Daardoor kunnen ze 

plotseling, vlak voor naderende voertuigen, oversteken. 

 

• Vanaf hun tiende jaar kennen kinderen de meest basale verkeersregels en –borden. 

 

• Kinderen zijn klein en kunnen niet over een auto, een struik of een kliko heen kijken. Ze missen het 

overzicht dat volwassen wel hebben. 

 



Dat betekent dat kinderen 

• soms onverwacht oversteken, bijvoorbeeld als ze een vriendje aan de overkant zien. 

 

• niet altijd voorrang verlenen als dat eigenlijk zou moeten. 

 

• in hun spel plotseling de weg op kunnen rennen. 

 

• soms achter een obstakel op kunnen duiken. 

 

• op de fiets onverwachts kunnen uitwijken of af kunnen slaan zonder richting aan te geven.  

Hoe kunt u rekening houden met kinderen? 

 

• Nader kruispunten langzaam; dan heeft u tijd om op onverwachte situaties te reageren.  

 

• Haal kinderen in met een veilige afstand en snelheid. 

 

• Wees voorbereid op onverwachte acties van kinderen: kijk nog een keer extra als u in de buurt van de 

school of van een schoolroute bent. 

 

• Breng zelf uw kinderen met de fiets of lopend naar school. 
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