Wat kan je van je/een kind verwachten?
Kinderen hebben lichamelijk en mentaal (nog) bepaalde beperkingen, die hen kwetsbaar maken
in het verkeer. Volwassenen hebben de sleutel in handen om de verkeersveiligheid van
kinderen te vergroten. Door rekening te houden met de beperkte mogelijkheden van kinderen.
Om een paar voorbeelden te noemen: het gezichtsvermogen is bij kinderen tot het negende
levensjaar nog in ontwikkeling. Bij het oversteken zien kinderen auto’s minder snel aankomen, omdat
hun gezichtsveld minder groot is als bij volwassenen. Ze lopen als het ware met oogkleppen op. Bij
kleuters geldt zelfs dat de looprichting de kijkrichting is. Auto’s zien ze alleen aankomen als ze hun
hoofd naar links of recht draaien. Bovendien zijn kinderen vaak gefocust op andere zaken dan het
verkeer. Spelen ze op straat, dan nemen ze de rest gewoon niet waar. Ook kunnen kinderen, hoewel
hun gehoor op zich goed is, geluid minder goed lokaliseren dan volwassenen. Hierdoor reageren ze
vaak minder snel of anders dan je verwacht op het geluid van bijvoorbeeld een claxon.
Wat jij kunt doen
Rij defensief, is daarom het devies. Houd
rekening met de beperkte mogelijkheden van
kinderen, bijvoorbeeld door auto’s niet vlakbij
oversteekplaatsen te parkeren. Geparkeerde
auto’s behoren tot de grootste gevaren voor
kinderen in het verkeer. Maar ook door je
snelheid aan te passen. Want bij 30 km per uur
sta je stil op de plek waar je met 50 km per uur
begint te remmen.

Leeftijd en vaardigheid
Kinderen kunnen tal van vaardigheden in het verkeer nog niet goed beheersen of toepassen.
Welke vaardigheid beheerst een kind vanaf welke leeftijd goed?
 vermogen om beweging vóór stoeprand af te breken: 6 jaar
 zichzelf niet langer als middelpunt van de wereld zien: 7 jaar
 inzicht in begrip snelheid: 8 jaar
 nemen van een oversteekbeslissing: 8 jaar
 schatten van afstand: 8 jaar
 schatten van snelheid: 9 jaar
 in ooghoeken zien: 9 jaar
 reageren op risico´s: 10 jaar
 koers houden op de fiets: 10 jaar
 achterom kijken en richting aangeven zonder slingeren: 10 jaar
 ingewikkelde situatie met meerdere auto’s beoordelen: 12 jaar
 langzaam fietsen zonder te slingeren: 13 jaar
 ontwikkeling van aandachtfunctie: loopt door tot 15 jaar
 ontwikkeling van informatieverwerking: loopt door tot 15 jaar

