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SAMENVATTING 

 
In Nederland hebben jonge automobilisten tussen de 18 en 24 jaar vier keer zoveel 
kans om bij een auto-ongeluk betrokken te raken als automobilisten tussen de 30 en 
59 jaar. Er zijn in ons land twee, vergelijkbare trainingen die erop gericht zijn om 
jongeren meer bewust te maken van de risico’s in het verkeer, teneinde hun kans op 
een auto-ongeval te verkleinen. In dit rapport wordt een onderzoek naar de effecten 
van één van deze trainingen beschreven: TRIALS, the ultimate driving test. 

 

De effecten van TRIALS zijn van verschillende kanten belicht. Er is onderzocht hoe 
deelnemers en instructeurs over TRIALS oordelen. Ook de achtergrond, opleiding en 
training van de instructeurs komt aan bod. Daarnaast is de manier waarop TRIALS 
wordt gegeven een aantal keren geobserveerd. Tenslotte is er een vragenlijststudie 
gedaan, waarbij oordelen en gerapporteerd gedrag van TRIALS deelnemers werden 
vergeleken met oordelen en gerapporteerd gedrag van een andere groep jonge  
automobilisten (18 tot 30 jaar) die niet aan TRIALS hadden deelgenomen.  
 
Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat TRIALS goed in staat is om de juiste 
doelgroep te benaderen. Deelnemers zijn zeer enthousiast over TRIALS en hebben 
over alle onderdelen een positief oordeel. Vooral de remoefeningen en het 
vrachtwagenonderdeel springen eruit in dit opzicht. Ook de TRIALS instructeurs zijn 
zeer enthousiast over TRIALS. Maar vooral de baaninstructeurs vinden de grootte van 
de groepen, en de bravoure van een aantal deelnemers minder positief. 
 
De instructeurs van TRIALS blijken grofweg in drie groepen in te delen: 
baaninstructeurs aangesloten bij de Advanced Driving School (ADS), 
baaninstructeurs aangesloten bij het Verkeers Educatie Centrum (VEC), en 
vrachtwagen- en lesinstructeurs. Binnen deze groepen vindt veel overleg plaats, maar 
tussen de groepen is weinig contact en overleg. Eén van de conclusies van het 
onderzoek is dan ook dat de onderlinge samenwerking tussen de instructeurs 
verbeterd kan worden. Ook de consistentie, zowel tussen locaties als de wijze waarop 
een aantal onderdelen door verschillende instructeurs wordt gegeven, kan verbeterd 
worden. Er zijn vooral verschillen geconstateerd in de baanoefeningen en de feedback 
die tijdens de personenauto praktijkrit wordt gegeven. 
 
De resultaten van de vragenlijststudie geven aan dat TRIALS niet leidt tot de 
(gevreesde) systematische overschatting van technische rijvaardigheden door 
deelnemers. Er is dus geen reden om te veronderstellen dat deelnemers aan TRIALS 
hun auto beter onder controle denken te hebben dan jonge automobilisten die niet aan 
TRIALS hebben meegedaan. Deelnemers geven aan dat ze veel bewuster met het 
verkeer om te gaan, maar uit dit onderzoek blijkt niet dat dit wordt vertaald naar een 
verandering in het (gerapporteerde) rijgedrag. Over het algemeen geven alle jonge 



automobilisten aan veilig verkeersgedrag te vertonen. TRIALS deelnemers geven aan 
iets sneller te rijden dan respondenten in een controlegroep. De absolute verschillen 
die zijn gevonden, zijn echter uiterst klein. In dit onderzoek kon alleen gebruik 
worden gemaakt van een nameting, waarbij TRIALS deelnemers met een 
controlegroep werd vergeleken. Op basis van socio-demografische kenmerken, zoals 
leeftijd, inkomens- en opleidingsniveau, verschilden de TRIALS deelnemers niet van 
de controlegroep, wat een indicatie is dat de groepen grotendeels vergelijkbaar zijn. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat het goed mogelijk is dat de controlegroep niet op 
alle aspecten volledig vergelijkbaar is met TRIALS deelnemers, waardoor het lastig 
om de geringe verschillen die gevonden zijn volledig toe te schrijven aan het volgen 
van TRIALS. In het ideale geval had er zowel bij de TRIALS groep als bij de 
controlegroep, zowel een voor- als een nameting plaatsgevonden.  
 
Op basis van het huidige onderzoek kan worden geconcludeerd dat TRIALS als een 
positieve en zinvolle dag wordt ervaren door de deelnemers, maar dat de gevonden 
verschillen, positief en negatief, tussen TRIALS deelnemers en controlegroep klein 
zijn. Omdat genoemde gedragseffecten gebaseerd zijn op zelfrapportage zouden 
schade- en ongevalstatistieken een goede maat kunnen zijn om de resultaten uit dit 
onderzoek te valideren. Daarnaast kunnen op basis van dit onderzoek geen conclusies 
worden getrokken over lange termijn effecten. Om hierover uitspraken te kunnen 
doen is het eveneens raadzaam de betreffende gegevens uit schade- en 
ongevalstatistieken te analyseren.   
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1. INLEIDING 
 

1.1 Aanleiding van het onderzoek 
 

Ruim tien jaar geleden werd het officiële startsein gegeven voor het Project Jonge 
Automobilisten in de vier noordelijke provincies. Dit project heeft primair tot doel om 
verkeersveilig rijgedrag van jongeren te bevorderen. In Nederland heeft deze groep 
jonge automobilisten vier keer zoveel kans om bij een verkeersongeval betrokken te 
raken als automobilisten tussen de 30 en 59 jaar (SWOV, 2007). Dit is voldoende 
grond om extra aandacht te schenken aan verbetering van verkeersgedrag van jonge 
automobilisten. Gedurende verschillende bijeenkomsten wordt in het Project Jonge 
Automobilisten gewerkt aan de verbetering van het verkeersgedrag en de 
risicoperceptie van jongeren door middel van een evenwichtige mix van praktijkrit, 
veiligheidstraining op een afgesloten baan en ervaringsuitwisseling. 
 
TRIALS, the ultimate driving test is een variant op Jonge Automobilisten waarbij 
dezelfde uitgangspunten worden gehanteerd. Er is een competitie-element toegevoegd 
om een grotere deelname te bewerkstelligen. Daarnaast wordt geprobeerd meer begrip 
voor vrachtwagenchauffeurs te creëren tijdens een praktijkrit in een vrachtwagen. 
TRIALS is een initiatief van het Verbond van Verzekeraars, geadopteerd door de 
Provincie Drenthe waarbij vier provincies momenteel meedoen, Groningen, Friesland, 
Drenthe en Limburg. Ook gemeenten dragen financieel bij. TRIALS biedt jonge 
automobilisten een dagvullend programma. Tijdens TRIALS komen vier onderdelen 
aan de orde: ervaringsuitwisseling, praktijkrit, verkeersveiligheidtraining en 
anticiperen ten opzichte van vrachtverkeer. De dag wordt als een spannende ervaring 
gepresenteerd met de uitdrukkelijke bedoeling om de doelgroep zoveel mogelijk 
binnen boord te krijgen. Het uiteindelijke doel is letsel en schade te reduceren. 
Daarnaast heeft TRIALS tot doel het verkeersgedrag van jonge automobilisten te 
verbeteren en hun bewustzijn van verkeersrisico’s te verhogen. 
 
Het project TRIALS bestaat nu drie jaar en ondervindt bijval maar ook kritiek. Al met 
al meer dan voldoende reden om de effectiviteit te evalueren. Daarom heeft de 
Stichting TRIALS de Rijksuniversiteit Groningen opdracht gegeven om de effecten 
van TRIALS te evalueren. In dit rapport worden de onderzoeksresultaten 
gepresenteerd. 
 
1.2 Achtergrond  
 

Automobilisten tussen de 18 en 24 jaar zijn veel vaker betrokken bij een 
verkeersongeval dan andere automobilisten (OECD, 2006). In Nederland heeft deze 
groep jonge automobilisten vier keer zoveel kans om bij een verkeersongeval 
betrokken te raken als automobilisten tussen de 30 en 59 jaar (SWOV, 2007). Van 
deze jonge automobilisten hebben mannen twee keer zoveel kans om bij een ernstig 
verkeersongeval betrokken te raken dan vrouwen (OECD, 2006; SWOV, 2007). Eén 
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verklaring hiervoor is dat jonge mannelijke automobilisten minder verkeersrisico’s 
zien en meer zelfvertrouwen hebben dan jonge vrouwelijke automobilisten (De Crean, 
Vissers, Houtenbos & Twisk 2005). 
 
Er zijn twee hoofdoorzaken aan te wijzen voor het feit dat jonge automobilisten, en 
vooral mannen, een hoog ongevalrisico hebben (voor een uitgebreid overzicht zie 
OECD, 2006; Vlakveld, 2005). Ten eerste zijn jonge automobilisten onervaren 
automobilisten. Voor onervaren automobilisten vergt autorijden relatief veel mentale 
inspanning (zie bijvoorbeeld De Waard, 2002). Daarnaast hebben onervaren 
automobilisten minder verkeersinzicht waardoor ze bijvoorbeeld meer 
inschattingsfouten maken, met als gevolg dat ze vaker een ongeval veroorzaken.  
 
Ten tweede spelen factoren die vooral worden toegeschreven aan jongeren en mannen 
een rol. Om te beginnen wordt vaak de eigen rijvaardigheid overschat (Finn & Bragg, 
1986; Gregersen, 1996), met als gevolg dat de verkeersrisico’s die men loopt worden 
onderschat. Daarnaast heeft het gebruik van alcohol en drugs tijdens het rijden een 
negatieve invloed op de verkeersveiligheid. De rijvaardigheid van alle automobilisten 
wordt negatief beïnvloed als zij rijden onder invloed van alcohol en drugs, maar deze 
stoffen verminderen de rijvaardigheid van jonge automobilisten sterker dan die van 
oudere automobilisten (Keall, Frith, & Patterson, 2005). Ook de omstandigheden 
waaronder jonge automobilisten rijden verhogen hun kans op een ongeval. Zij rijden 
vaak in de avond of nacht, met leeftijdsgenoten en oudere auto’s die niet voorzien zijn 
van de laatste veiligheidsvoorzieningen. Bovendien zijn jonge automobilisten zich 
vaak emotioneel en cognitief nog aan het ontwikkelen, waardoor ze vaak extra 
gevoelig zijn voor groepsdruk van leeftijdsgenoten en de leef- en rijstijl die daarbij 
hoort.  
 
Er zijn verschillende mogelijkheden om de ongevalrisico’s van jonge automobilisten 
terug te dringen (voor een overzicht, zie Engström, Gregersen, Hernetkoski, 
Keskinen, & Nyberg, 2003; OECD, 2006). Eén van de mogelijkheden is het opzetten 
van een training van jonge automobilisten. Ervaringen uit het buitenland laten zien dat 
trainingen voor jonge automobilisten niet altijd effectief zijn, en zelfs een averechts 
effect kunnen hebben op de verkeersveiligheid. De opzet en insteek van trainingen 
blijkt bepalend te zijn voor het effect van een training. Hieronder beschrijven we kort 
een aantal relevante buitenlandse trainingen en onderzoeken naar het effect op het 
rijgedrag van jonge automobilisten (voor uitgebreide overzichten, zie Christie, 2001; 
Engström et al., 2003; OECD, 2006).  
 
1.3 Trainingen voor jonge automobilisten in het buitenland 
 

In Noorwegen is in 1979 een verplichte slipcursus ingevoerd voor beginnende 
automobilisten. Deze cursus had het doel om automobilisten vaardigheden aan te 
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leren hoe ongelukken op gladde wegen voorkomen konden worden. Uit een evaluatie 
van deze training bleek dat het aantal ongevallen op gladde wegen juist toe was 
genomen na invoering van de cursus in plaats van afgenomen (Glad, 1988, geciteerd 
door Katila, Keskinen, Hatakka, & Laapotti, 2004). De belangrijkste verklaring voor 
de toename van het aantal ongevallen was dat de Noorse cursus zich richtte op 
vaardigheden om de auto in gladde omstandigheden onder controle te houden in 
plaats van op manieren om te voorkomen hoe men in deze omstandigheden terecht 
komt. Automobilisten zouden de aangeleerde vaardigheden niet gebruiken in kritieke 
situaties, maar gebruikten ze in hun dagelijkse ritten, bijvoorbeeld door harder te gaan 
rijden. Uit de ervaringen in Noorwegen werd geconcludeerd dat het aanleren van 
vaardigheden een negatief effect op de verkeersveiligheid kan hebben. 
 
In Zweden is onderzocht in welke mate het aanleren van vaardigheden ertoe leidt dat 
mensen denken de auto beter onder controle te hebben (Gregersen, 1996). De effecten 
van twee trainingen op de percepties van de rijvaardigheden van jonge automobilisten 
werden met elkaar vergeleken. Eén training was erop gericht om cursisten meer 
technische rijvaardigheden aan te leren. Dit hield in dat zij op een afgesloten baan 
leerden om een noodstop te maken en om een obstakel te ontwijken. De andere 
training was erop gericht om cursisten bewuster te maken van de beperkingen van hun 
rijvaardigheden in kritieke omstandigheden, met andere woorden, om hun 
risicoperceptie te vergroten. Tijdens deze training konden cursisten ervaren hoe het is 
om in een kritieke situatie te belanden. Instructeurs benadrukten hoe moeilijk het is 
om een kritieke situatie te beheersen. Na afloop van beide trainingen bleken de 
cursisten over evenveel technische rijvaardigheden te beschikken. Echter, 
automobilisten die de training gericht op het vergroten van technische rijvaardigheden 
hadden gevolgd overschatten hun eigen vaardigheden en dachten meer controle over 
de auto te hebben dan cursisten die de training gericht op bewustwording hadden 
gevolgd. Uit dit onderzoek werd geconcludeerd dat het aanleren van vaardigheden tot 
gevolg heeft dat automobilisten hun technische vaardigheden om een auto te 
beheersen overschatten.  
 
Heeft het overschatten van de technische vaardigheden ook tot gevolg dat de 
verkeersveiligheid afneemt?  
 
Sümer, Özkan, & Lajunen (2006) zijn nagegaan in hoeverre een aantal aspecten van 
verkeersveiligheid, zoals agressie, snelheid, aantal overtredingen en ongevallen, is 
gerelateerd aan de technische rijvaardigheden en vaardigheden om risico’s in te 
schatten. Zij toonden aan dat veilig verkeersgedrag vooral afhankelijk is van 
vaardigheden om risico’s in te schatten. Goede technische rijvaardigheden hebben 
alleen een positieve invloed op de verkeersveiligheid als mensen ook een hoge 
risicoperceptie hadden. Automobilisten die hoog scoren op technische 
rijvaardigheden, maar laag op het schatten van risico’s vertonen extra onveilig gedrag 



EFFECTEN VAN TRIALS     11 

in het verkeer. De resultaten van dit onderzoek suggereren dat de verkeersveiligheid 
vooral toeneemt als tijdens trainingen de nadruk ligt op het verhogen van 
bewustwording van risico’s, met andere woorden, het leren anticiperen op situaties 
(zie ook Katila, Keskinen, & Hatakka, 1996). 
 
Naar aanleiding van de ervaringen en onderzoeken in verschillende landen wordt in 
trainingen voor jonge automobilisten meer en meer de nadruk gelegd op inzicht in de 
risico’s van het verkeer en minder op technische rijvaardigheden. Zo is in 1990 in 
Finland een tweede fase training ingevoerd, een verplichte slipcursus voor beginnende 
automobilisten. In deze training lag de nadruk op het anticiperen op en voorkomen 
van ongevallen onder gladde omstandigheden op de weg. Uit evaluaties van deze 
tweede fase training bleek dat de training geen direct effect had op de 
verkeersveiligheid. De training had geen effect op het ongevalrisico anderhalf jaar 
nadat men het rijbewijs had gehaald, maar twee, drie of vier jaar nadat jongeren hun 
rijbewijs hadden gehaald was hun ongevalrisico wel afgenomen (Keskinen, Hatakka, 
Katila, Laapotti, & Peräaho, 1999). Echter, in een latere studie naar de effecten van de 
tweede fase training in Finland werd niet aangetoond dat het aantal ongevallen was 
afgenomen onder deelnemende jongeren (Katila et al., 2004). 
 
Een interessant effect van de training in Finland was dat het vertrouwen van 
automobilisten in hun technische rijvaardigheden onder gladde wegomstandigheden 
was toegenomen (Katila et al., 2004). Ondanks deze toename in zelfvertrouwen is het 
aantal ongevallen niet toegenomen. Dit duidt erop dat niet in alle gevallen het 
verhogen van zelfvertrouwen en het aanleren van rijvaardigheden hoeft te leiden tot 
een toename van het aantal verkeersongevallen.  
 
In Zweden is een vrijwillige training voor jonge automobilisten geëvalueerd, Insight 
genaamd (Nyberg & Engström, 1999). Insight had als doel om deelnemers meer 
bewust te maken van de voordelen van veiligheidsuitrustingen (zoals gordels) in de 
auto en van de rol die snelheid en afstand houden hebben voor de veiligheid in het 
verkeer. Na de training gaven deelnemers aan vaker de gordel te dragen, maar de 
training had geen effect op hun rijsnelheid, volgafstand en de mate waarin ze hun 
rijstijl aanpasten aan verschillende omstandigheden. Uit de resultaten van deze 
trainingen kan worden geconcludeerd dat de nadruk op bewustwording van risico’s op 
slechts een aantal aspecten tot veiliger verkeersgedrag leidt. 
 
Concluderend kunnen we stellen dat trainingen die zich alleen richten op het aanleren 
van technische rijvaardigheden de verkeersveiligheid niet doen toenemen. Het 
vergroten van technische rijvaardigheden kan zelfs een averechts effect op de 
verkeersveiligheid hebben. Daarom wordt vaak gesuggereerd dat trainingen 
deelnemers meer bewust moeten maken van de risico’s in het verkeer. Het vergroten 
van bewustwording zou de verkeersveiligheid doen toenemen. Evaluaties van studies 
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in het buitenland suggereren dat dergelijke trainingen ongevalrisico’s onder jonge 
automobilisten zouden kunnen doen afnemen, maar de daadwerkelijke effecten van 
trainingen zijn nog nooit aangetoond. Uit deze evaluatiestudies blijkt over het 
algemeen dat jongeren hun gedrag slechts op een zeer beperkt aantal aspecten 
aanpassen. Dergelijke kleine aanpassingen zullen niet tot een algemene vermindering 
van de verkeersrisico’s leiden. 
 
1.4 Trainingen voor jonge automobilisten in Nederland 
 

1.4.1 Het Project Jonge Automobilisten 

Begin jaren ‘90 is in Nederland het Project Jonge Automobilisten van start gegaan. 
Dit project richt zich op jonge automobilisten die ongeveer een half jaar tot een jaar 
hun rijbewijs hebben. Dit project is in 2004 geëvalueerd (De Craen et al., 2005). De 
belangrijkste conclusie van dit onderzoek was dat de cursus zeer beperkte effecten op 
deelnemers’ perceptie van risico’s en vertrouwen in hun eigen vaardigheden had.  
 
Op basis van de aanbevelingen van het onderzoek in 2004 (De Craen et al., 2005) is 
het trainingsprogramma van het project Jonge Automobilisten vanaf december 2005 
aangepast. Het aangepaste trainingsprogramma bestaat uit drie onderdelen: 

 
- Praktijkrit (rijvaardigheidsanalyse): Cursisten maken met een instructeur een 

autorit. De praktijkrit duurt twee keer 75 minuten. Tijdens de praktijkrit besturen 
alle cursisten de auto ongeveer 40 minuten. Tijdens en na de rit wordt het 
rijgedrag van de bestuurder bediscussieerd met de cursisten en de instructeur. 
Instructeurs geven de cursisten feedback over hun rijgedrag volgens een protocol. 

 
- Oefeningen op de baan (training: rijden onder specifieke omstandigheden): Dit 

onderdeel bestaat uit een theoretisch en praktisch deel en duurt 75 minuten. In het 
theoretische deel ligt de nadruk op het waarnemen van gevaren, risicobewustzijn 
en defensief rijden. Bij het praktijkdeel ligt de nadruk op het ervaren van een 
aantal noodsituaties. Dit wordt gedaan door cursisten een aantal noodstops op 
droog en nat wegdek te laten maken. 

 
- Ervaringsuitwisseling en groepsdiscussie: Het doel van de groepsdiscussie is het 

uitwisselen van ervaringen van cursisten gedurende 75 minuten. Tijdens dit 
onderdeel wordt een aantal aspecten van gevaarlijk verkeersgedrag besproken. De 
discussie richt zich voornamelijk op het gebruik van alcohol en drugs in het 
verkeer. Ter ondersteuning wordt een video getoond waarbij het effect van alcohol 
op de rijvaardigheid wordt getoond. Het doel van de groepsdiscussie is om 
cursisten potentieel gevaarlijke situaties te laten herkennen. 
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In 2006 is het aangepaste trainingsprogramma van Jonge Automobilisten opnieuw 
geëvalueerd (Vissers, 2007). Deze evaluatie richtte zich enerzijds op de waardering 
van de deelnemers van de training en anderzijds op veranderingen in attitudes, 
gedragsintenties en risicoperceptie als gevolg van de training. Uit deze evaluatie bleek 
dat deelnemers aan het Project Jonge Automobilisten over het algemeen positief zijn 
over het trainingsprogramma. Vooral de praktijkrit en de oefeningen op de baan 
worden positief gewaardeerd. De ervaringsuitwisseling wordt ook positief beoordeeld, 
maar minder positief dan de praktijkrit en de baanoefeningen. De meeste suggesties 
van deelnemers om het trainingsprogramma te verbeteren richten zich op uitbreiding 
van de baanoefeningen. 
 
Het Project Jonge Automobilisten bleek geen effect te hebben op de rijstijl van de 
deelnemers. Daarnaast bleek er ook geen verschil in de mate waarin men aangaf 
gejaagd te zijn, zichzelf te overschatten en de mate waarin men bewust was van 
risico’s in het verkeer, vergeleken met hun oordeel voor deelname. Ook vergeleken 
met een controlegroep die niet had deelgenomen aan de training verschilden 
deelnemers niet in de mate van gejaagdheid, overschatting en risicobewustzijn. Wel 
bleken vrouwen zichzelf minder te overschatten na deelname aan Jonge 
Automobilisten dan mannen. Ook gaven deelnemers die een ongeval hadden 
meegemaakt aan dat zij minder gejaagd waren nadat zij de training hadden gevolgd in 
vergelijking tot daarvoor. Tenslotte bleek dat men over het algemeen al zeer 
risicomijdende keuzes maakt in het verkeer. De training van Jonge Automobilisten 
veranderde hier niets aan. Wel gaven deelnemers aan iets meer inzicht in 
verkeersrisico’s te hebben gekregen na deelname aan Jonge Automobilisten.  
 
Al met al blijkt uit de evaluatie van het Project Jonge Automobilisten dat de training 
zeer goed gewaardeerd wordt door de deelnemers. De effecten van de training zijn 
beperkt. Attitudes en gedragsintenties zijn niet veranderd. Er werd wel gevonden dat 
na de training deelnemers aan Jonge Automobilisten zich iets meer bewust waren van 
risico’s in het verkeer, maar dit heeft niet tot aanpassingen in rijstijl geleid. De 
organisatie van Jonge Automobilisten heeft besloten na aanleiding van deze evaluatie 
de training opnieuw aan te passen op een aantal punten. De belangrijkste wijzigingen 
zijn het beter op elkaar afstemmen van de drie programmaonderdelen en het activeren 
en aanpassen van de werving van deelnemers (zie ook Kern, 2008)  

 
1.4.2 TRIALS, the ultimate driving test 

1.4.2.1 Doelstelling  

Het hoofddoel van TRIALS is om de jonge automobilist zich bewust te laten worden 

van de invloed die zijn/haar verkeersgedrag kan hebben op de veiligheid van zichzelf 

en van zijn/haar medeweggebruikers en hem/haar de mogelijkheid te bieden zijn/haar 

eventuele verkeerde verkeersgedrag te verbeteren. Daarnaast zijn er twee subdoelen 
geformuleerd. Het eerste subdoel is om de jonge automobilisten te laten ervaren op 
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welke manier voorkomen kan worden dat zij bij een verkeersongeval betrokken raken 
en het tweede subdoel om personele-, immateriële,- en materiële schade veroorzaakt 

door verkeersongevallen te verminderen (Stichting Trials, 2008).  
 
1.4.2.2 Deelnemers 

Aan TRIALS nemen automobilisten tussen de 18 en 27 jaar oud deel. Deelname aan 
TRIALS gebeurt op vrijwillige basis. Deelnemers kunnen zich opgeven via internet, 
en na opgave ontvangen zij een bevestigingsbrief thuis. Van de deelnemers wordt een 
bijdrage van 50 euro per persoon gevraagd. 
 
De werving van deelnemers vindt veelal plaats via advertenties, radiospotjes en 
promotieteams. Daarnaast stuurt Univé automobilisten tussen de 18 en 27 jaar die een 
autoverzekering bij hun nemen of hebben een flyer toe met informatie over TRIALS. 
Univé biedt twee jaar no-claim korting aan haar cliënten als zij deelnemen aan 
TRIALS. 

 

1.4.2.3 Trainingsprogramma 

Het aantal deelnemers per keer varieert van 24 tot maximaal 36 mensen. Bij 
binnenkomst worden acht tot twaalf teams gevormd, met in elk team drie deelnemers. 
De teams volgen de hele dag het trainingsprogramma. De vier onderdelen van het 
trainingsprogramma van TRIALS worden hieronder besproken. 
 
- Ervaringsuitwisseling: deelnemers wisselen ervaringen uit in een kringgesprek 

met maximaal 18 deelnemers. Ervaringen met vijf aspecten komen altijd naar 
voren, namelijk ervaringen met gevaarlijke verkeerssituaties, aanrijdingen, 
bekeuringen, rijden onder invloed, en ergerlijk gedrag van andere weggebruikers. 
Dit gesprek duurt ongeveer een half uur.  

 
- Praktijkrit in een personenauto: een team (drie deelnemers) maakt een rit met een 

instructeur in een lesauto op de openbare weg. Alle drie de deelnemers rijden 
ongeveer een half uur. Tijdens de rit wordt gesproken over de rijervaringen van de 
deelnemers, wordt het verkeersinzicht getoetst en worden tips gegeven.  

 
- Rit in een vrachtauto: een team (drie deelnemers) krijgt informatie over 

vrachtauto’s en de beperkingen waar vrachtwagenchauffeurs mee te maken 
hebben, zoals het beperkte zicht. Daarna besturen deelnemers een vrachtwagen. 
Eerst maken ze een aantal manoeuvres op een afgesloten terrein, daarna volgt een 
korte rit op de openbare weg. In totaal duurt dit onderdeel ongeveer 90 minuten. 

 
- Verkeersveiligheidtraining: met twee tot drie teams wordt een aantal oefeningen 

op een baan gedaan. Voorafgaand en tijdens elk van deze oefeningen wordt de 
theorie uitgelegd. Hierbij wordt onder ander ingegaan op de relatie tussen snelheid 
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en remafstand, en snelheid en de ernst van een ongeval. Ook wordt de werking 
van ABS uitgelegd. Ten slotte wordt een juiste zit- en stuurhouding 
gedemonstreerd en informatie gegeven over het correct dragen van een 
veiligheidsgordel. Er zijn drie baanoefeningen. 

 
o Noodstop op droog wegdek. Er wordt een aantal noodstops geoefend bij 

verschillende snelheden (30, 40 en 60 km/u1). Daarna wordt een noodstop 
geoefend in combinatie met een uitwijkmanoeuvre.  
 

o Noodstop op nat wegdek. Er wordt een aantal noodstops gemaakt, met en 
zonder uitwijkmanoeuvre. Deze oefening wordt bij verschillende snelheden 

gedaan (30, 40 en 60 km/u1). De werking van ABS wordt wederom uitgelegd. 
Ook de relatie tussen snelheid en remweg wordt benadrukt. 
 

o Bermoefening/ elandproef. Bij de bermoefening demonstreert een instructeur 
met één team in de auto wat een correcte en een niet correcte reactie is als de 
auto in de berm beland. Daarna oefenen de deelnemers veilige manieren om 
uit de berm te komen, in een situatie waarbij ABS wel en niet aanwezig is. Bij 
de elandproef demonstreert een instructeur met één team in de auto wat een 
correcte en een niet correcte reactie is als er plotseling een obstakel op de weg 
staat waar men voor moet uitwijken. Deze manoeuvre wordt door deelnemers 
zelf geoefend. 

 
Aan het begin van de dag wordt aan de deelnemers een TRIALS T-shirt en cap 
uitgereikt. Tijdens de afsluiting wordt de deelnemers gevraagd om een 
evaluatieformulier in te vullen. Alle deelnemers krijgen een certificaat en er wordt een 
dagwinnaar uitgeroepen. De TRIALS instructeurs selecteren een dagwinnaar. Criteria 
voor het worden van dagwinnaar is het laten zien van positief verkeersgedrag en het 
goed uitvoeren van de programma-onderdelen. De dagwinnaar wint een MP3-speler 
ter waarde van 50 euro. Alle dagwinnaars worden uitgenodigd voor een finale aan het 
eind van het TRIALS seizoen. Tijdens deze finale wordt een competitie gehouden 
onder alle dagwinnaars (TRIALS, 2007). De competitie richt zich vooral op het 
uitvoeren van technische rijvaardigheden. De winnaar van de finale is degene die deze 
vaardigheden het beste uitvoert. De winnaar wint een prijs ter waarde van 250 euro. 
 

1.4.2.4 Locaties 

Vanaf 2005 wordt TRIALS georganiseerd voor automobilisten tussen de 18 en 27 jaar 
in Groningen, Friesland en Drenthe. Voor deelnemers uit Groningen en Drenthe wordt 
TRIALS georganiseerd op het TT-circuit in Assen. Voor deelnemers uit Friesland 

                                                
1 In de handleiding voor TRIALS rij-instructeurs staan deze snelheden genoemd. In de praktijk worden 
verschillende snelheden gehanteerd. 
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wordt TRIALS georganiseerd op het Verkeers Educatie Centrum (VEC) in Drachten. 
In 2007 is TRIALS ook georganiseerd in Limburg op het Pinkpop terrein in 
Landgraaf en op vliegveld Niederrhein in Duitsland, vlakbij de Nederlandse grens. In 
juli 2008 is TRIALS gestart in de provincie Utrecht, waar TRIALS op Kamp Zeist 
wordt gegeven. 
 
1.5 Dit onderzoek 
 

De centrale onderzoeksvraag van deze evaluatie is: welk effect heeft TRIALS op de 
verkeersveiligheid van jonge automobilisten? Deze vraag is niet eenvoudig te 
beantwoorden, omdat een toe- of afname van de verkeersveiligheid van veel factoren 
afhankelijk is, wat toetsen lastig maakt. Om toch een goed antwoord op deze vraag te 
kunnen geven hebben we verschillende aspecten van TRIALS belicht.  
 
Ten eerste hebben we TRIALS bekeken vanuit het perspectief van de deelnemers. 
Trekt TRIALS de doelgroep die ze op het oog heeft? En hoe beoordelen de TRIALS 
deelnemers de training? Daarnaast hebben we naar TRIALS gekeken vanuit het 
perspectief van de instructeurs. Hoe beoordelen en ervaren de instructeurs TRIALS en 
zien zij verbeterpunten? Ook hebben we gekeken naar de achtergrond en opleiding 
van de instructeurs.  
 
Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek is de vergelijking tussen TRIALS 
deelnemers en een groep automobilisten tussen de 18 en 30 die niet heeft 
deelgenomen aan TRIALS. Verschillen tussen deze groepen op aspecten als 
risicoperceptie, waargenomen controle van de auto, attitudes, en oordeel over eigen 
rijvaardigheden worden onderzocht. Ook worden deze groepen vergeleken op 
gerapporteerde rijstijl en oordelen over (risicovolle) verkeerssituaties. 
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2. METHODE VAN ONDERZOEK 
 

Sinds 2005 wordt TRIALS georganiseerd voor automobilisten die wonen in de 
provincies Groningen, Friesland en Drenthe. In april, juli en augustus 2007 is 
TRIALS ook een aantal keer georganiseerd in Limburg. Omdat TRIALS slechts een 
beperkt aantal keren is georganiseerd in Limburg hebben we besloten deze regio 
buiten beschouwing te laten in dit onderzoek.  
 
2.1 TRIALS Evaluatieformulieren 
 

Voor dit onderzoek hebben we gebruik gemaakt van de bestaande 
evaluatieformulieren die standaard door deelnemers aan TRIALS worden ingevuld 
(Bijlage 1). Dit evaluatieformulier is opgesteld door de TRIALS organisatie en 
worden gebruikt voor hun eigen evaluatie van TRIALS dagen. De 
evaluatieformulieren van alle TRIALS deelnemers van april tot en met november 
2007 zijn geanalyseerd voor de regio’s Groningen/ Drenthe (734 formulieren) en 
Friesland (217 formulieren).  
 
2.2 Interviews met instructeurs en organisatie van TRIALS 
 

In totaal zijn tien TRIALS instructeurs geïnterviewd. Van de geïnterviewde 
instructeurs leidden drie regelmatig de ervaringsuitwisseling, vier instructeurs gaven 
voornamelijk de praktijkrit, twee instructeurs richtten zich op het onderdeel met de 
vrachtauto en vier instructeurs gaven de baanoefeningen. De meeste instructeurs die 
de onderdelen ‘praktijkrit’ en ‘vrachtauto’ gaven deden dit in Assen en in Drachten. 
Drie baaninstructeurs gaven TRIALS alleen in Assen, één baaninstructeur gaf 
TRIALS alleen in Drachten. Daarnaast is een telefonisch interview gehouden met dhr. 
Gert-Jan Kreeft. Dhr. Kreeft leidt het TRIALS organisatiebureau.  
 
2.3 Observaties 
 

In het kader van dit onderzoek is de TRIALS training een aantal keer geobserveerd. In 
de eerste plaats heeft een aantal verkeerspsychologen van de Rijksuniversiteit 
Groningen een keer in Assen en een keer in Drachten deelgenomen aan TRIALS in 
overleg met de organisatie van TRIALS. Daarnaast heeft een aantal mensen vanuit de 
Rijksuniversiteit Groningen anoniem deelgenomen aan TRIALS. Zij voldeden aan de 
criteria voor deelname aan TRIALS en hebben zich op persoonlijke titel 
ingeschreven. Deze observaties hebben op verschillende dagen tussen april en juni 
2008 plaatsgevonden. Het doel van deze observaties was om de consistentie van de 
uitleg en onderdelen te observeren.  
 
2.4 Vragenlijsten 
 

Voor dit onderzoek is een vragenlijst ontwikkeld (Bijlage 2). De vragenlijst is met 
opzet beknopt gehouden om de respons te optimaliseren. De vragenlijst is naar 1559 
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mensen gestuurd in de regio Groningen, Friesland, en Drenthe die in 2006 en 2007 
hebben deelgenomen aan TRIALS. De vragenlijsten werden naar deelnemers gestuurd 
met een begeleidende brief namens de TRIALS organisatie en een retourenveloppe 
geadresseerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. In totaal heeft 666 (bijna 43%) van 
de TRIALS deelnemers de vragenlijst volledig ingevuld en teruggestuurd. 
 
Ten tweede hebben we 1472 vragenlijsten naar een controlegroep gestuurd. De 
adressen voor de controlegroep werden door Univé ter beschikking gesteld. De 
controlegroep bestond uit mensen die tussen de 18 en 27 jaar oud waren en een 
autoverzekering hadden bij Univé. Voorwaarde was dat respondenten in de 
controlegroep niet deelgenomen hadden aan TRIALS. De vragenlijsten werden naar 
controlegroep gestuurd met een begeleidende brief namens Univé en een 
retourenveloppe geadresseerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. In totaal heeft 393 
(ruim 26 %) van de controlegroep de vragenlijst volledig ingevuld en teruggestuurd.  
 
Het feit dat de controlegroep een autoverzekering heeft duidt erop dat zij over een 
eigen auto bezitten. Op dit punt wijkt de controlegroep af van de TRIALS deelnemers, 
die niet altijd een eigen auto hebben. Omdat dit een belangrijk verschil kan zijn gaan 
we hier bij de data-analyse uitgebreid op in. 
 
De vragenlijst die naar TRIALS deelnemers en naar de controlegroep is gestuurd is 
identiek, op twee uitzonderingen na. In de introductie van de vragenlijst werd 
aangegeven dat TRIALS geïnteresseerd was in het rijgedrag van automobilisten 
tussen de 18 en 27 jaar. In de vragenlijst die naar de controlegroep werd gestuurd, is 
“TRIALS” door “Univé” vervangen. Verder waren aan het eind van de vragenlijst 
voor TRIALS deelnemers vier vragen opgenomen die specifiek over TRIALS gingen. 
Deze vragen gingen over plaats en jaar van deelname, en twee open vragen over wat 
de deelnemers veranderd hadden in hun rijgedrag, en wat ze geleerd hadden na 
deelname aan TRIALS. Voor de controlegroep waren deze vragen vervangen door 
een vraag om te controleren of deze respondenten inderdaad niet aan TRIALS 
deelgenomen hadden. In de controlegroep bleken elf respondenten deelgenomen te 
hebben aan TRIALS. De data van deze elf respondenten zijn niet gebruikt in de 
analyse. Ook de gegevens van 2 deelnemers die aangaven een verhoogde 
rijvaardigheidstraining te hebben gevolgd zijn buiten de analyses gehouden. 
 
Om respondenten te stimuleren de vragenlijst terug te sturen is een aantal prijzen 
verloot onder respondenten die de vragenlijst volledig ingevuld terugstuurden. De 
belangrijkste prijs was een TOMTOM ter waarde van € 199,-. Daarnaast zijn vijf 
irisbonnen ter waarde van € 25,- verloot.  
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3. RESULTATEN 
 

3.1 TRIALS deelnemers 
 

3.1.1 Kenmerken van deelnemers aan TRIALS 

Uit de vragenlijst die we naar TRIALS deelnemers hebben gestuurd blijkt dat iets 
meer mannen (62%) dan vrouwen hebben deelgenomen aan TRIALS. De gemiddelde 
leeftijd van de deelnemers was 22 jaar. TRIALS deelnemers hebben gemiddeld bijna 
vier en een half jaar hun rijbewijs. TRIALS deelnemers reden per jaar meer 
kilometers dan men gemiddeld in Nederland reed, namelijk 20.180 kilometer over alle 
jaren dat zij hun rijbewijs bezitten versus 16.000 kilometer gemiddeld. Het afgelopen 
jaar reden TRIALS deelnemeners gemiddeld iets meer dan de jaren ervoor,  namelijk 
20.522 kilometer (t (609) = -.67; p = .05). 
 
Van de deelnemers had 75% één of meer bekeuringen gekregen sinds zij hun rijbewijs 
hebben (Figuur 1). De drie meest voorkomende bekeuringen waren voor het 
overschrijden van de maximum snelheid, fout parkeren en door rood licht rijden. Dit 
komt overeen met de meest voorkomende overtredingen die automobilisten in het 
algemeen in Nederland begaan (Centraal Justitieel Incasso Bureau, 2006). 
 
Van de TRIALS deelnemers die de vragenlijst hebben teruggestuurd rapporteerde 
25% dat zij betrokken waren geweest bij een auto-ongeluk (Figuur 1), wat 
vergelijkbaar is met het percentage ongevallen onder automobilisten tussen de 18 en 
29 jaar in Nederland in 2007 (www.swov.nl). TRIALS deelnemers rapporteerden 
vooral ongevallen die zijn ontstaan door te laat remmen en/of te weinig afstand 
houden, soms in combinatie met een glad wegdek. Bijna 15% gaf aan af en toe tot 
vaak in te moeten grijpen om een ongeluk te voorkomen, terwijl een grote 
meerderheid (90%) aangaf nooit tot vrijwel nooit de controle over de auto te zijn 
kwijtgeraakt terwijl ze reden (Figuur 2).  
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Figuur 1. Aantal bekeuringen en ongevallen TRIALS deelnemers (N = 666). 
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sinds je je rijbewijs hebt, hoe vaak heb je moeten ingrijpen om een ongeluk te voorkomen?

sinds je je rijbewijs hebt, hoe vaak ben je de controle over je auto kwijtgeraakt terwijl je zelf reed?

 
 
Figuur 2. Verdeling hoe deelnemers aan TRIALS aangeven ingegrepen te hebben om een ongeluk te voorkomen 

en controleverlies hebben ervaren op een schaal van 1 (vrijwel nooit) tot 7 (heel vaak) (N = 666). 
 
 

Kenmerken van deelnemers aan TRIALS: Conclusie 
 
TRIALS deelnemers zijn vaker mannen dan vrouwen en rijden relatief veel auto. Het 
type bekeuringen dat TRIALS deelnemers in het verleden hebben gekregen is 
representatief voor Nederlandse automobilisten in het algemeen. Ook het aantal 
verkeersongevallen van TRIALS deelnemers is vergelijkbaar met automobilisten 
tussen de 18 en 30 in Nederland. Dit betekent dat deelnemers aan TRIALS tot de 
groep jonge automobilisten behoort die een hoge kans heeft om betrokken te raken bij 
een verkeersongeval. TRIALS is dus goed in staat om de doelgroep waar ze zich op 
richten aan te trekken. 

 
 

3.1.2 Beoordeling van TRIALS door deelnemers 

Over het algemeen werden alle onderdelen van TRIALS als zeer goed beoordeeld 
door de deelnemers. Het gemiddelde oordeel op een schaal van 1 tot 10 was 8.5 (SD = 
0.72). Van de zes onderdelen werden er drie in het bijzonder zeer positief 
gewaardeerd, dat zijn de noodstop op nat en droog wegdek en de rit in een vrachtauto 
(Figuur 3). Het gemiddelde oordeel over de ervaringsuitwisseling en de praktijkrit 
was ook positief, maar deze twee onderdelen werden het minst positief gewaardeerd. 
De waardering van de bermoefening lag hier tussenin. 
 
In het evaluatieformulier werd gevraagd naar de reden waarom iemand had 
deelgenomen aan TRIALS (Tabel 1). Ruim de helft van de deelnemers noemde als 
reden voor deelname dat zij wilden weten hoe ze gevaarlijke situaties kunnen 
oplossen. De op één na belangrijkste reden voor deelname was de korting die Univé 
biedt, dat door bijna 28% van de deelnemers werd genoemd. Door ongeveer 20% 

vrijwel nooit heel vaak 
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werd als reden gegeven dat zij zich meer bewust wilden worden van risico’s in het 
verkeer. De belangrijkste overige redenen die werden genoemd zijn dat deelname aan 
TRIALS een cadeau was of om een gezellige dag mee te maken. Een reden voor 
deelname die door ongeveer 12% werd gegeven was dat zij wilden weten hoe ze 
gevaarlijke situaties kunnen vermijden. Verder werd door minder dan 10% genoemd 
dat ze zekerder wilden rijden in het verkeer, wilden weten of ze zichzelf verkeerd 
gedrag hadden aangeleerd, of dat ze over hun angsten heen wilden komen omdat ze 
een ongeluk hadden gehad.  
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Figuur 3.  Gemiddelde oordelen van TRIALS deelnemers over zes onderdelen op een schaal van 2 

(positief) tot -2 (negatief) (N = 951). NB., de verschillen tussen de oordelen van deelnemers 
over de zes onderdelen zijn getoetst m.b.v. ANOVA herhaalde metingen (F (5, 875) = 336.4; 
p<.001).  

 
 
Tabel 1. Redenen om deel te nemen aan TRIALS (N = 951) 

Waarom heb je deelgenomen aan TRIALS? % deelnemers 

Ik wilde weten hoe ik gevaarlijke situaties op kan lossen 52.2%  
Ik wil de korting op de autoverzekering bij Univé 27.8%  
Ik wilde meer bewust zijn van de gevaren in het verkeer 20.1%  
Anders, namelijk … 14.9%  
Ik wilde weten hoe ik gevaarlijke situaties kan vermijden 12.2%  
Ik wil zekerder rijden in het verkeer 7.8%  
Ik wilde weten of ik mezelf verkeerd gedrag heb aangeleerd 5.8%  
Ik heb een ongeluk gehad en ik wil over mijn angsten heen 1.4%  

 
In het evaluatieformulier werd in een open vraag aan de deelnemers gevraagd hoe 
TRIALS nog beter kan. De belangrijkste adviezen van deelnemers hadden te maken 
met het uitbreiden of veranderen van de baanoefeningen. Voorbeelden van adviezen 
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zijn: meer en langer baanoefeningen aanbieden, ook andere manoeuvres oefenen, 
meer auto’s ter beschikking stellen en de mogelijkheid bieden om op een parcours te 
rijden. Verder stelde een aantal deelnemers voor om niet alleen een rit in een 
vrachtauto te maken, maar ook een rit op een motorfiets. Tenslotte noemde een aantal 
deelnemers dat in de praktijkrit meer concrete adviezen over hun rijgedrag gegeven 
zouden kunnen worden.  
 

Beoordeling van TRIALS door deelnemers: Conlusie 
 
Meer dan de helft van de TRIALS deelnemers neemt deel omdat zij willen leren 
gevaarlijke situaties op te lossen. De op één na belangrijkste reden om mee te doen 
was om korting bij Univé te krijgen. Voor twintig procent van de deelnemers was een 
reden om aan TRIALS mee te doen dat zij bewuster wilden worden van gevaren in het 
verkeer. Dit duidt erop dat de verwachting van veel deelnemers van tevoren ten dele 
gericht waren op het leren van vaardigheden en ten dele op het vergroten van het 
verkeersinzicht. Hierbij moet worden opgemerkt dat deelnemers na deelname 
aangaven welke reden zij hadden om zich op te geven. Deelname aan TRIALS kan 
hun antwoord hebben beïnvloed. 
 
TRIALS wordt over het algemeen als een leuke en leerzame dag ervaren. Deelnemers 
zijn zeer positief over de baanoefeningen en tips om TRIALS te verbeteren hebben 
meestal betrekking op het uitbreiden van de baanoefeningen. Blijkbaar wordt over het 
algemeen aan de verwachtingen van deelnemers voldaan. Ook over de 
ervaringsuitwisseling en de praktijkrit wordt gemiddeld een positief oordeel gegeven, 
maar minder positief dan over de baanoefeningen.  

 
 
3.2 Instructeurs en organisatie 
 

3.2.1 De achtergrond van TRIALS instructeurs 

Alle TRIALS instructeurs zijn Wet Rijonderricht Motorvoertuigen (WRM) 
gecertificeerd. Over het algemeen zijn de instructeurs die de onderdelen ‘praktijkrit’ 
en ‘vrachtauto’ verzorgen, naast TRIALS instructeur, rij-instructeur en/ of hebben een 
eigen rijschool.  
 
De instructeurs die de baanoefeningen in Drachten verzorgen zijn aangesloten bij het 
Verkeers Educatie Centrum (VEC). De instructeurs die de verschillende 
baanoefeningen in Assen verzorgen zijn aangesloten bij de Advanced Driving School 
(ADS), een rijschool die zich richt op hogere rijvaardigheidstrainingen. De 
instructeurs die zijn aangesloten bij de ADS benadrukken dat zij TÜV-gecertificeerd 
zijn, wat inhoudt dat ze een intensieve training gevolgd hebben met een theorie- en 
praktijkgedeelte. Deze training pretendeert instructeurs op te leiden om 
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verkeersveiligheidstrainingen te geven die gericht zijn op gevaarherkenning en 
risicobewustzijn.  
 
De selectie van TRIALS instructeurs wordt verzorgd door Dhr. Kreeft. Via rijscholen 
worden de meeste instructeurs benaderd om TRIALS instructeur te worden. Voor de 
selectie van de instructeurs zijn geen specifieke criteria. De selectie gebeurt over het 
algemeen op intuïtie van Dhr. Kreeft. Waar mogelijk wordt bij de selectie gekeken 
naar de slagingspercentages van de rijscholen en individuele rij-instructeurs.  
 

3.2.2 De training van TRIALS instructeurs 

Dhr. Kreeft gaf aan dat hij met beginnende TRIALS instructeurs een dagdeel bijeen 
komt. Tijdens deze bijeenkomst geeft hij uitleg over TRIALS. Hierbij komt de 
geschiedenis en doelstelling van TRIALS aan bod evenals het dagprogramma van 
TRIALS. Verder wordt uitleg gegeven over de doelgroep van TRIALS en de 
ongevals- en schadestatistieken die bij deze doelgroep horen. De instructeurs krijgen 
advies over hoe ze met jongeren om moeten gaan (wat inhoudt dat ze zich niet te 
populair, maar ook niet te docerend opstellen) en hoe ze het beste verkeersinzicht over 
kunnen brengen op de deelnemers. Voor instructeurs die de praktijkrit verzorgen 
benadrukt dhr. Kreeft dat zij een adviserende rol hebben en dat het niet de bedoeling 
is om rijles te geven. Aan instructeurs van de verkeersveiligheidtraining wordt 
nadrukkelijk uitgelegd dat het gaat om bewustzijn van de risico’s in het verkeer en 
niet om het aanleren van vaardigheden. 
 
Een deel van de geïnterviewde instructeurs gaf aan dat met hen de achtergrond en 
doelstelling van TRIALS is doorgenomen voordat zij TRIALS instructeur werden. 
Instructeurs die niet van het begin af aan bij TRIALS betrokken waren geven aan dat 
zij ook minstens één dag als deelnemer aan TRIALS hebben deelgenomen. Er was 
echter ook een aantal instructeurs dat aangaf geen opleiding van de stichting TRIALS 
te hebben gehad. Dit waren vooral de baaninstructeurs. Zij gaven aan dat hun 
opleiding en ervaring ruim voldoende was om TRIALS instructeur te zijn. Ook geeft 
een meerderheid van de instructeurs aan niet bekend te zijn met de handleiding voor 
TRIALS instructeurs.  
 
3.2.3 Consistentie van uitleg en feedback van TRIALS instructeurs 

Er lijkt een verdeling te zijn tussen de instructeurs. De groep instructeurs die bij de 
ADS aangesloten is vormt een afzonderlijke groep van de overige instructeurs. Het 
merendeel van de instructeurs dat bij de ADS aangesloten is geeft de baanoefeningen. 
De instructeurs van de praktijkrit en het vrachtwagenonderdeel zijn vaak niet 
aangesloten bij de ADS. 
 
De instructeurs die bij de ADS zijn aangesloten zorgen er onderling voor dat de 
baanoefeningen en het bijbehorende theoretische gedeelte consistent worden gegeven. 
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Zoals eerder werd aangegeven verzorgen instructeurs die bij de ADS aangesloten zijn 
de baanoefeningen in Assen en instructeurs die bij het VEC aangesloten zijn de 
baanoefeningen in Drachten. Er blijkt geen overleg te zijn over de inhoud en 
uitvoering van de baanoefeningen tussen de instructeurs in Assen en in Drachten.  
 
De praktijkrit wordt over het algemeen gegeven door instructeurs die verder ook 
‘gewone’ rijles geven. Alle instructeurs die de praktijkrit verzorgen gaven aan zich 
ervan bewust te zijn dat de praktijkrit geen rijles is. Zij gaven aan tijdens de praktijkrit 
informatie te geven aan de deelnemers onder andere over manieren om de weg ‘te 
lezen’, verkeersborden en hectometerpaaltjes. Naast het geven van informatie geven 
instructeurs ook feedback over het rijgedrag van deelnemers. De inhoud van deze 
feedback verschilde per instructeur van de praktijkrit. Het lijkt erop dat de instructeurs 
hun eigen visie over veilig rijgedrag overbrengen op de deelnemers. Deze visie heeft 
soms overlap met de doelstelling van TRIALS, maar kan hier ook van afwijken.  
 
Er is een beperkt aantal instructeurs dat het vrachtwagenonderdeel verzorgt. Deze 
instructeurs verzorgen vaak zowel in Assen als in Drachten de rit op de vrachtwagen. 
Dit heeft tot gevolg dat er goed onderling overleg is tussen de instructeurs van het 
vrachtwagenonderdeel. Zij zorgen ervoor dat hun uitleg en feedback op elkaar is 
afgestemd.  
 
Jaarlijks wordt een dag georganiseerd waarbij TRIALS instructeurs bijeenkomen. 
Dhr. Kreeft stelt dat tijdens deze bijeenkomsten consistentie van de instructies en 
uitleg van de instructeurs centraal staan. Een deel van de geïnterviewde instructeurs 
was niet op de hoogte van deze dagen. Zij zijn daar dan ook nog nooit bij aanwezig 
geweest. Uit de interviews ontstond het beeld dat ook tijdens de terugkoppeling er 
grofweg drie groepen instructeurs onderscheiden kunnen worden. Ten eerste is er de 
groep instructeurs die aangesloten is bij de ADS, zij verzorgen de baanoefeningen in 
Assen. Deze instructeurs geven aan dat zij deze jaarlijkse bijeenkomsten houden, 
onafhankelijk van de overige instructeurs. Ten tweede is er de groep instructeurs die 
bij het VEC zijn aangesloten, zij verzorgen de baanoefeningen in Drachten. Ten derde 
vormen de instructeurs die de praktijkrit of het vrachtwagenonderdeel verzorgen een 
groep instructeurs. Deze derde groep instructeurs verzorgt TRIALS vaak zowel in 
Drachten als in Assen.  
 
3.2.3 Beoordeling van TRIALS door instructeurs 

De geïnterviewde instructeurs waren over het algemeen heel positief en enthousiast 
over TRIALS. De twee belangrijkste positieve punten van TRIALS die instructeurs 
noemden waren het kunnen bieden van een leuke dag aan deelnemers en het 
overbrengen van kennis. 
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Het belangrijkste negatieve aspect van TRIALS dat instructeurs noemden had te 
maken met de doelgroep. Deelnemers vertonen soms stoer gedrag en zijn niet altijd 
serieus. Veel instructeurs geven aan dat zij het lastig vinden om deze deelnemers de 
risico’s in het verkeer aan het verstand te brengen. Dit uit zich bijvoorbeeld vaak 
tijdens de praktijkrit. Deelnemers beoordelen de praktijkrit vaak minder positief en 
spectaculair dan de baanoefeningen, waardoor het soms moeilijk is tijdens de 
praktijkrit informatie over te brengen. Overigens wordt de praktijkrit door de 
instructeurs als zeer nuttig ervaren. Verder vindt een aantal instructeurs de groepen te 
groot voor de baanoefeningen, zeker in combinatie met de bravoure die deelnemers 
soms vertonen. Hierdoor is het soms lastig om een boodschap goed over te brengen. 
 
Tenslotte hebben we instructeurs gevraagd of zij verbeterpunten hadden voor 
TRIALS. Een aantal suggesties kwam hieruit naar voren. Ten eerste stelde een 
instructeur voor om tijdens de ervaringsuitwisseling een traffic informer uit te 
nodigen. Een traffic informer is iemand die een ernstig auto-ongeluk heeft gehad en 
over zijn ervaringen en de consequenties van dit ongeluk komt vertellen. Een 
instructeur stelde voor om, naast een praktijkonderdeel met een vrachtwagen, ook een 
praktijkonderdeel voor een motorfiets toe te voegen. Verder werd een aantal keer 
voorgesteld om de baanoefeningen uit te breiden. Concreet suggereerde één 
instructeur om de gevolgen van kleven meer inzichtelijk te maken. Dit kan door twee 
auto’s achter elkaar te laten rijden met een korte afstand tussen beide auto’s. Beide 
auto’s rijden elk op een eigen rijbaan. De bestuurder van de voorste auto remt, waar 
de bestuurder van de achterste auto hierop op reageert (en naast deze auto belandt). 
Ook werd de suggestie gedaan om de baanoefeningen uit te breiden met oefeningen 
met over- en onderstuur van auto’s.  
 
3.2.4 Evaluatie van TRIALS door organisatie 
Alle deelnemers vullen aan het eind van de training een evaluatieformulier in. Hierop 
geven zij onder andere aan wat zij van de begeleiding van de dag vonden en de 
afzonderlijke onderdelen worden beoordeeld. De organisatie van TRIALS gebruikt 
deze evaluatieformulieren om onregelmatigheden te ontdekken. Als instructeurs vaak 
negatief worden beoordeeld worden zij hierop aangesproken door dhr. Kreeft.  
 
3.2.5 Doorloop van TRIALS instructeurs 

Volgens dhr. Kreeft is er weinig doorloop van TRIALS instructeurs. Tot nu toe werd 
TRIALS verzorgd door een beperkte groep instructeurs, die veel betrokkenheid bij 
TRIALS tonen. Door uitbreiding naar andere plaatsen in Nederland moet men nieuwe 
TRIALS instructeurs aantrekken en opleiden. Men vindt het erg belangrijk dat er 
groepsvorming plaats vindt onder deze nieuwe instructeurs.  
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Instructeurs en organisatie: Conclusie 
 

De selectie, training en evaluatie van TRIALS instructeurs wordt ad hoc verzorgd 
door de organisatie van TRIALS. Men gaat ervan uit dat de ervaring en ontvangen 
trainingen van instructeurs voldoende is om voor specifieke onderdelen TRIALS 
instructeur te worden. Selectie van TRIALS instructeurs vindt vooral plaats op basis 
van intuïtie en slagingspercentages van rijscholen of individuele instructeurs. De 
TRIALS organisatie veronderstelt dat de ervaringen en opleiding van instructeurs, 
aangevuld met een dagdeel uitleg over TRIALS en een handleiding van TRIALS, in 
principe voldoende is om TRIALS instructeur te worden. Hoewel dit een goed 
uitgangspunt is, is de uitwerking hiervan op de manier waarop TRIALS wordt 
gegeven matig. Een aantal TRIALS instructeurs gaf aan nooit uitleg over TRIALS 
gehad te hebben. Bovendien is de TRIALS handleiding ook vaak onbekend bij 
instructeurs. De TRIALS organisatie evalueert en beoordeelt TRIALS instructeurs 
vooral op basis van de evaluatieformulieren die deelnemers na een TRIALS dag 
invullen.  
 
Zowel de organisatie van TRIALS als de instructeurs geven aan dat consistentie in 
uitleg en oefeningen erg belangrijk is. Ook hecht men veel waarde aan groepsvorming 
onder de instructeurs. Uit de interviews blijkt dat TRIALS instructeurs grofweg in 
drie groepen in te delen zijn: baaninstructeurs aangesloten bij de ADS (1), 
baaninstructeurs aangesloten bij het VEC (2) en instructeurs voor praktijkrit en de rit 
met de vrachtwagen (3). Instructeurs binnen deze drie groepen vormen een hechte 
groep, zij bepalen deels de inhoud van hun onderdeel/ onderdelen en waarborgen de 
kwaliteit. Tussen deze groepen blijkt echter weinig contact en overleg te zijn. Ook bij 
jaarlijkse bijeenkomsten van TRIALS instructeurs blijkt deze driedeling te bestaan. 
 
TRIALS instructeurs zijn over het algemeen positief en betrokken bij TRIALS. Wel 
geeft een aantal instructeurs aan dat het soms moeilijk is om met de doelgroep om te 
gaan, vooral als een aantal deelnemers veel bravoure vertoont. Ook blijkt dat groepen 
voor de baanoefeningen vaak groot zijn, waardoor het moeilijk is om informatie goed 
over te brengen. 

 
 
3.3 Observaties 
 

De ervaringsuitwisseling en de vrachtwagen worden zeer consistent gegeven. 
Instructeurs die de ervaringsuitwisseling leidden waren adequaat en goed in staat een 
groepsgesprek te leiden. Omdat er relatief weinig instructeurs zijn die de rit in de 
vrachtwagen geven, wordt dit onderdeel in Assen en Drachten door dezelfde 
instructeurs gegeven. Hierdoor wordt de uitleg en feedback van de rit in de 
vrachtwagen zeer consistent gegeven. 
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De praktijkrit in de personenauto wordt op wisselende wijze gegeven. Een aantal 
instructeurs is zich zeer bewust van het feit dat de praktijkrit geen autorijles is. Een 
aantal instructeurs lijkt zich minder bewust van het verschil tussen de praktijkrit en 
een autorijles. Kenmerkend voor deze instructeurs is dat ze veel negatieve en weinig 
positieve feedback geven en ingrepen plegen terwijl er zich geen noodsituatie 
voordoet. Over het algemeen geven instructeurs hun eigen visie over veiligheid in het 
verkeer. De mate waarin deze visie overeenkomt met de doelstelling van TRIALS 
wisselt.  
 
Er zijn grote verschillen in het trainingsprogramma van TRIALS met betrekking tot 
de baanoefeningen. Een algemeen verschil tussen de baanoefeningen in Assen en 
Drachten was dat in Drachten deelnemers geïnstrueerd werden door middel van 
portofoons. In Assen werden geen portofoons gebruikt. In Drachten konden 
deelnemers ook de feedback op andere deelnemers horen. Ook waren de snelheden 
waarmee de baanoefeningen werden geoefend nogal verschillend. In Assen werd een 
noodstop op droog wegdek (met uitwijken) geoefend bij snelheden tegen de 80 km/ 
uur, terwijl dit in Drachten tot 50 km/uur werd geoefend. 
 
Inhoudelijk verschilden de berm- en elandproef tussen de locaties Assen en Drachten. 
In Assen werd zowel bij de eland- als de bermproef door een instructeur 
gedemonstreerd hoe oncontroleerbaar een auto wordt als er een onverwachte situatie 
optreedt. Zo wordt bijvoorbeeld bij de demonstratie van de bermoefening de auto 
opzettelijk in een slip gebracht. Deze demonstratie wordt over het algemeen als zeer 
spectaculair ervaren door de deelnemers, mede omdat ze plaats hebben in het 
voertuig. Echter, het spectaculaire gedeelte van deze oefening wordt beter onthouden 
dan de achterliggende boodschap, namelijk dat het belangrijk is om te voorkomen dat 
een onverwachte situatie optreedt.  
 
In Assen gaan deelnemers na de demonstratie van de bermproef oefenen hoe ze 
moeten reageren als ze in de berm terecht komen. ‘De berm’ werd voorgesteld als een 
stuk gravel langs een asfaltweg. Tijdens deze oefening zat een instructeur in de auto. 
Doordat in Assen een instructeur in de auto zat kwam het ook voor dat de instructeur 
fysiek ingreep, door bijvoorbeeld een onverwachte ruk aan het stuur te geven. Uit 
verschillende observaties in Assen bleek dat de uitleg en instructies die in Assen voor 
de bermproef werden gegeven verschilden per instructeur. Een voorbeeld hiervan is 
dat niet altijd het verschil tussen een auto met en zonder ABS voor de bermproef werd 
uitgelegd.  
 
In Drachten komt de elandproef op geen enkele manier aan bod. De bermproef 
verschilt in Drachten van Assen op drie punten. Ten eerste wordt in Drachten de 
bermoefening niet door een instructeur gedemonstreerd, maar worden alleen de 
oefeningen gedaan. Ten tweede wordt in Drachten ‘de berm’ nagebootst met het 
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gladde gedeelte van de baan waar ook de ‘noodstop op nat wegdek’ wordt gegeven, in 
plaats van een strook gravel. Ten derde, in Drachten zat geen instructeur in de auto 
waarin de oefeningen werden gedaan. Door de verschillende ondergronden en de 
verschillende rollen die de instructeurs innamen verschilde ook inhoudelijk de uitleg 
bij de bermoefening in Drachten en Assen.  
 
Tenslotte wordt aan het eind van de dag een dagwinnaar bekend gemaakt. De 
dagwinnaar wordt aangewezen door de instructeurs. Zowel bij aanvang van de dag als 
tijdens de prijsuitreiking is het onduidelijk aan welke criteria een prijswinnaar moet 
voldoen. Doordat de criteria waarop de deelnemers worden beoordeeld onduidelijk 
zijn wordt het de deelnemers niet duidelijk welk gedrag gewenst is en welk gedrag 
ongewenst is.  
 
Alle dagwinnaars worden uitgenodigd om naar de finale te komen, waar de ‘ultimate 

driver van het jaar’ wordt uitgeroepen. De inhoud van de finale blijft onbekend voor 
de dagwinnaars. Dagwinnaars worden aangemoedigd om veel supporters mee te 
nemen.  
 

Observaties: Conclusie 
 
De ervaringsuitwisseling en de rit in de vrachtwagen worden zeer consistent gegeven, 
dit geldt niet voor de praktijkrit en de baanoefeningen. De instructeurs van de 
praktijkrit lijken hun eigen visie op verkeersveiligheid naar voren te brengen, wat 
soms wel en soms niet overeenkomt met de doelstelling van TRIALS. 
 
Er zijn grote verschillen in de manier waarop de baanoefeningen worden gegeven in 
Assen en Drachten, maar ook op één locatie wisselt de inhoud van de baanoefeningen. 
De inconsistentie tussen de verschillende baanonderdelen maakt het moeilijk om de 
afzonderlijke onderdelen van de baanoefeningen goed te kunnen beoordelen.  
 
Een TRIALS dag eindigt met een prijsuitreiking. Doordat de criteria waarop de 
deelnemers worden beoordeeld onduidelijk zijn wordt het de deelnemers niet 
duidelijk welk gedrag gewenst is en welk gedrag ongewenst is. Alle dagwinnaars 
worden uitgenodigd om met de jaarlijkse finale mee te doen. Voor de dagwinnaars 
blijft de inhoud van de finale onbekend.  

 
 
3.4 Vragenlijst 
 

3.4.1 Verschillen tussen TRIALS deelnemers en de controlegroep 

Het belangrijkste verschil tussen de TRIALS deelnemers en de controlegroep is dat 
iedereen in de controlegroep een autoverzekering heeft, en dus hoogst waarschijnlijk 
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ook een eigen auto. Van de TRIALS deelnemers die de vragenlijst hebben 
teruggestuurd is 76% in het bezit van een eigen auto (Tabel 2). Om na te gaan of dit 
verschil de resultaten zou kunnen beïnvloeden is nagegaan of TRIALS deelnemers die 
wel en geen auto hebben verschillen met de controlegroep op een aantal 
persoonskenmerken, het aantal maanden dat zij in het bezit zijn van hun rijbewijs en 
hun jaarlijks kilometrage (Figuren 4a t/m 4h). 

 
Tabel 2.  Aantal respondenten in controlegroep en TRIALS deelnemers die wel en geen eigen auto 

hebben. 
 Controlegroep TRIALS deelnemers 

Eigen auto 380  505  
Geen eigen auto -----  157  
Onbekend  -----  4  

Totaal 380  666  

 
Van de TRIALS deelnemers hebben meer mannen dan vrouwen een eigen auto. Het 
aantal TRIALS deelnemers dat geen eigen auto heeft bestaat, evenals de 
controlegroep, ongeveer uit evenveel mannen als vrouwen. In vergelijking tot de 
controlegroep en TRIALS deelnemers met een eigen auto zijn TRIALS deelnemers 
die geen eigen auto hebben jonger, lager opgeleid, en hebben een lager inkomen. Ook 
studeren de meeste TRIALS deelnemers die geen auto hebben, terwijl een 
meerderheid van de deelnemers aan TRIALS die een auto hebben en respondenten in 
de controlegroep werkt. Tenslotte, TRIALS deelnemers zonder eigen auto hebben 
minder lang hun rijbewijs, een lager jaarkilometrage, hebben het afgelopen jaar 
minder kilometers gereden, hebben minder vaak een bekeuring gehad en zijn minder 
vaak betrokken geweest bij een auto-ongeluk dan TRIALS deelnemers met eigen auto 
en respondenten in de controlegroep. 
 
In vergelijking met de controlegroep zijn deelnemers met eigen auto vaker mannen 
dan vrouwen. TRIALS deelnemers verschillen gemiddeld niet qua leeftijd, opleidings- 
en inkomensniveau en het aantal werkenden met respondenten in de controlegroep. 
Ook hebben TRIALS deelnemers, in vergelijking met de controlegroep, even lang hun 
rijbewijs en ze rijden gemiddeld evenveel kilometers per jaar. TRIALS deelnemers 
die een auto bezitten gaven aan het laatste jaar meer kilometers te hebben gereden dan 
respondenten in de controlegroep. 
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Figuur 4a. Percentage mannen en vrouwen in 
controlegroep (Nman = 203; Nvrouw = 177) en 
TRIALS deelnemers met (Nman = 330; Nvrouw = 175) 
en zonder auto (Nman = 82; Nvrouw = 75). Verschillen 
tussen mannen en vrouwen voor alle drie groepen 
getoetst met chi-square toets � 2 (2) = 16.3; p<.001. 
 

 Figuur 4b. Percentage werkenden/ studerenden 
in controlegroep (N = 380) en TRIALS 
deelnemers met (N = 505) en zonder auto (N = 
157). Verschillen tussen studeren/ werken 
getoetst met ANOVA F (2, 975) = 23.9; p<.001. 
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Figuur 4c. Gemiddeld aantal maanden 
rijbewijsbezit in controlegroep (N = 380) en 
TRIALS deelnemers met (N = 505) en zonder auto 
(N = 157). Verschillen getoetst met ANOVA; F (2, 
1021) = 38.9; p<. 001 
 
 
 

 Figuur 4d. gemiddelde leeftijd in controlegroep 
(N = 380) en TRIALS deelnemers met (N = 
505) en zonder auto (N = 157). Verschillen 
tussen alle drie groepen getoetst met ANOVA; F 
(2, 1040) = 46.8; p<.001. 
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Figuur 4e. gemiddeld aantal kilometers per jaar in 
controlegroep (N = 380) en TRIALS deelnemers 
met (N = 505) en zonder auto (N = 157). Verschillen 
getoetst met ANOVA; F (2, 975) = 23.9; p<. 001 
 
 
 

 Figuur 4f. gemiddeld aantal kilometers in het 
afgelopen jaar in controlegroep (N = 380) en 
TRIALS deelnemers met (N = 505) en zonder 
auto (N = 157). Verschillen getoetst met 
ANOVA; F (2, 963) = 22.0; p<. 001 
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Figuur 4g. hoogste voltooide opleiding in controlegroep (N = 380) en TRIALS deelnemers met (N = 505) en 
zonder auto (N = 157). Verschillen getoetst met ANOVA; F (2, 1037) = 7.7; p<. 001 
 
 
 

0

20

40

60

80

100

controle TRIALS, auto TRIALS, geen auto

pe
rc

en
ta

ge

<1000 1000-1250 1250-1500 1500-1750 1750-2000 >2000 anders

 
Figuur 4h. inkomensniveau in controlegroep (N = 380) en TRIALS deelnemers met (N = 505) en zonder auto 
(N = 157). Verschillen getoetst met ANOVA; F (2, 1019) = 63.7; p<. 001 

 
 
We kunnen concluderen dat de controlegroep en TRIALS deelnemers die een eigen 
auto hebben over het algemeen niet veel verschillen. TRIALS deelnemers die geen 
eigen auto hebben verschillen echter van deze twee groepen. Over het algemeen lijkt 
het erop dat deelnemers zonder eigen auto jonger zijn en minder rijervaring hebben 
dan respondenten met een eigen auto. 
 
De verschillen tussen deelnemers met en zonder auto hebben gevolgen voor de 
analyses die we kunnen uitvoeren. Omdat de controlegroep alleen uit autobezitters 
bestaat kunnen we alleen uitspraken doen over de effecten van TRIALS door TRIALS 
deelnemers die een eigen auto hebben te vergelijken met de controlegroep (§ 3.4.2). 
Omdat we op deze manier slechts voor 75% van de TRIALS deelnemers effecten van 
TRIALS nagaan onderzoeken we daarna de meest relevante verschillen tussen 
TRIALS deelnemers met en zonder een eigen auto (§ 3.4.3).  
 
Daarnaast kijken we ook naar de verschillen tussen mannen en vrouwen. Zoals eerder 
werd aangegeven hebben jonge mannelijke automobilisten een grotere kans om 
betrokken te raken bij een auto-ongeluk dan jonge vrouwelijke automobilisten, omdat 
mannen en vrouwen verschillen in risicoperceptie. Het is daarom goed mogelijk dat 
een training een verschillend effect heeft op mannen dan op vrouwen. In § 3.4.4 gaan 
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we na hoe mannen en vrouwen verschillen in gerapporteerd gedrag en beoordeling 
van verkeerssituaties.  
 
3.4.2 Verschillen tussen TRIALS deelnemers met eigen auto en controlegroep 

3.4.2.1 beoordeling eigen rijvaardigheden 

Op basis van de inventarisatielijst voor rijvaardigheden van Sümer et al. (2006) 
hebben wij een lijst met rijvaardigheden samengesteld die aansluit bij de 
rijvaardigheden waar TRIALS zich op richt. Deze rijvaardigheden kunnen worden 
opgesplitst in twee typen rijvaardigheden, namelijk, technische rijvaardigheden en 
vaardigheden gericht op het inschatten van risico’s (Tabel 3; Bijlage 2, vraag 1). 
Respondenten beoordelen hun eigen rijvaardigheden op een zeven-puntsschaal lopend 
van zeer slecht (1) tot zeer goed (7). 
 
Tabel 3. Vijf technische rijvaardigheden en vijf rijvaardigheden gericht op het inschatten van risico’s 
Hoe goed zijn jouw rijvaardigheden op de volgende aspecten? 
Technische rijvaardigheden 
corrigeren de auto corrigeren als die in een slip raakt 
remmen  op tijd remmen voor een opstakel op de weg  
sturen   een auto besturen bij glad wegdek 
berm   veilig handelen als je auto in de berm is beland 
uitwijken op tijd uitwijken voor een obstakel als er geen tijd meer is om te remmen 
 
Inschatten van risico’s  
herkennen onveilige verkeerssituaties herkennen 
afstand  inschatten wat een veilige afstand tot je voorganger is 
voorkomen voorkomen dat onveilige verkeerssituaties optreden 
vrachtwagen inschatten met welke beperkingen een vrachtwagenchauffeur te maken heeft.  
snelheid  snelheid aanpassen aan omstandigheden op de weg 

 
Vergeleken met de controlegroep denken TRIALS deelnemers met eigen auto dat ze 
beter een auto kunnen corrigeren als deze in een slip raakt (t (882) = 7.3; p<.001) en 
veiliger kunnen handelen als hun auto in de berm is geraakt (t (877) = 3.7; p<.001; zie 
ook Figuur 5). Daarentegen denken TRIALS deelnemers met eigen auto dat zij iets 
minder goed kunnen remmen als er een obstakel op de weg ligt dan respondenten in 
de controlegroep (t (881) = -2.5; p<.05). Er zijn geen verschillen tussen de 
inschattingen van TRIALS deelnemers met een auto en de controlegroep in hun 
oordelen over hun rijvaardigheden om een auto te kunnen besturen bij glad wegdek en 
om te kunnen uitwijken voor een obstakel als er geen tijd meer is om te remmen. 
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Figuur 5. Gemiddelde oordelen van TRIALS deelnemers met eigen auto (N = 505) en respondenten in 

de controlegroep (N = 380) over vijf technische rijvaardigheden op een schaal van 1 (zeer 
slecht) tot 7 (zeer goed).  
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Figuur 6. Gemiddelde oordelen van TRIALS deelnemers met eigen auto (N = 505) en respondenten 

in de controlegroep (N = 380) over vijf rijvaardigheden gericht op het inschatten van 
risico’s op een schaal van 1 (zeer slecht) tot 7 (zeer goed).  

 
 
Er is geen statistisch verschil tussen hoe goed TRIALS deelnemers met eigen auto en 
respondenten uit de controlegroep denken gevaarlijke situaties te kunnen herkennen 
(Figuur 6). In vergelijking tot respondenten uit de controlegroep denken TRIALS 
deelnemers met eigen auto dat ze minder goed kunnen inschatten wat een veilige 
afstand tot hun voorganger is (t (882) = -3.9; p<.001), minder goed kunnen 
voorkomen dat onveilige verkeerssituaties optreden (t (881) = -4.7; p<.001) en minder 
goed hun snelheid kunnen aanpassen aan omstandigheden op de weg (t (877) = -3.1; 
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p<.01), maar beter in kunnen schatten met welke beperkingen vrachtwagenchauffeurs 
te maken hebben dan respondenten uit de controlegroep (t (882) = 4.2 ; p<.001).  
 
Het is een algemeen bekend principe dat mensen hun eigen rijvaardigheden hoger 
inschatten dan de rijvaardigheid van anderen (zie bijvoorbeeld Horswill, Waylen & 
Tofield, 2004). Wij zijn nagegaan of TRIALS deelnemers met eigen auto verschilden 
in de mate waarin zij hun eigen rijvaardigheden overschatten ten opzichte van 
deelnemers van de controlegroep. Daarom hebben we respondenten gevraagd hun 
eigen rijvaardigheden te vergelijken met de rijvaardigheden van automobilisten tussen 
de 18 en 27 jaar en met gemiddelde Nederlandse automobilisten (zie Bijlage 2, vraag 
3). Specifiek vergeleken respondenten hun snelheid, rijvaardigheden, hoe veilig zij 
rijden en hoeveel kans zij hebben om bij een auto-ongeluk betrokken te raken op een 
schaal van 1 (veel langzamer, slechter etc) tot 7 (veel harder, beter, etc).  
 
In vergelijking met de controlegroep geven TRIALS deelnemers met eigen auto aan 
iets sneller te rijden dan de gemiddelde Nederlandse automobilist (t (888) = 2.7; 
p<.01) en automobilisten tussen de 18 en 27 jaar (t (877) = 2.0; p=.05; zie ook Figuur 
7 en 8). TRIALS deelnemers met eigen auto en respondenten in de controlegroep 
verschillen niet significant in hun beoordeling van hun rijvaardigheden, de veiligheid 
van hun rijstijl en de kans dat ze bij een ongeval betrokken raken ten opzichte van 
automobilisten tussen de 18 en 27 jaar en gemiddelde Nederlandse automobilisten.  
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Figuur 7. Gemiddelde oordelen van TRIALS deelnemers met eigen auto (N = 505) en respondenten in 

de controlegroep (N = 380) over hun snelheid, veiligheid, rijvaardigheid en kans op een 
ongeval in vergelijking tot automobilisten tussen de 18 en 27 jaar op een schaal van 1 (veel 
langzamer, slechter etc.) tot 7 (veel harder, beter, etc.).  
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Figuur 8. Gemiddelde oordelen van TRIALS deelnemers met eigen auto (N = 505) en respondenten 

in de controlegroep (N = 380) over hun snelheid, veiligheid, rijvaardigheid en kans op een 
ongeval in vergelijking tot een gemiddelde Nederlandse automobilist op een schaal van 
1 (veel langzamer, slechter etc.) tot 7 (veel harder, beter, etc.). 

 

 

Beoordeling eigen rijvaardigheden door TRIALS deelnemers met eigen auto en 
respondenten in de controlegroep: Conclusie 

 
Ten eerste zijn we nagegaan hoe TRIALS deelnemers met eigen auto hun eigen 
rijvaardigheden beoordelen ten opzichte van respondenten in de controlegroep. 
TRIALS deelnemers denken, in vergelijking met de controlegroep, op twee van de 
vijf technische vaardigheden iets beter te zijn: een auto corrigeren als deze in een slip 
raakt en een auto veilig uit de berm sturen als die daarin belandt. Dit duidt erop dat 
TRIALS deelnemers vooral op deze twee aspecten het gevoel hebben de auto iets 
beter onder controle te hebben. Wat betreft hun vaardigheden om te remmen als er 
zich een obstakel op de weg bevindt, denken TRIALS deelnemers iets minder goed te 
zijn dan respondenten in de controlegroep. Deze resultaten geven aan dat er geen 
sprake is van een systematische over- of onderschatting van de eigen technische 
rijvaardigheden door TRIALS deelnemers met eigen auto. Deze conclusie wordt 
bevestigd doordat TRIALS deelnemers met een eigen auto over het algemeen hun 
rijvaardigheden, veiligheid en kans op een ongeval niet meer over- of onderschatten 
dan respondenten in de controlegroep. TRIALS deelnemers met een eigen auto 
denken alleen dat ze iets harder rijden dan de gemiddelde Nederlands automobilist en 
automobilisten tussen de 18 en 27 jaar. In het algemeen kan worden geconcludeerd 
dat de controle die TRIALS deelnemers met een eigen auto over hun auto denken te 
hebben niet systematisch afwijkt van een controlegroep. 
Vergeleken met de controlegroep, geven TRIALS deelnemers aan iets minder goed in 
staat te zijn een veilige afstand tot hun voorganger in te schatten, onveilige situaties te 
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voorkomen en hun snelheid aan te passen aan omstandigheden op de weg. Blijkbaar 
zijn TRIALS deelnemers zich iets bewuster van hun beperkingen dan respondenten 
die niet aan TRIALS hebben meegedaan. TRIALS deelnemers geven aan zich beter in 
te kunnen leven in de beperkingen van vrachtwagenchauffeurs, wat erop kan wijzen 
dat de rit in de vrachtwagen tijdens TRIALS een positief effect heeft gehad op het 
begrip voor vrachtwagenchauffeurs.  
 
Tenslotte moet worden opgemerkt dat alle absolute verschillen die zijn gevonden zeer 
klein zijn. Hoewel er kleine verschillen zijn gevonden, oordelen TRIALS deelnemers 
met een eigen auto amper anders over hun technische rijvaardigheden en 
rijvaardigheden om risico’s in te schatten. Bovendien overschatten TRIALS 
deelnemers hun snelheid ten opzichte van andere automobilisten slechts iets meer dan 

respondenten in de controlegroep.  

 
3.4.2.2 Ervaren controle 

De mate waarin automobilisten controle ervaren over hun rijgedrag heeft invloed op 
de manier waarop ze rijden. Mensen die veel controle over een situatie ervaren 
denken over het algemeen dat zij zelf de belangrijkste bijdrage aan gebeurtenissen 
hebben (interne oriëntatie), terwijl mensen die weinig controle over hun situatie 
ervaren vaak de oorzaak van gebeurtenissen aan anderen of externe factoren 
toeschrijven (externe oriëntatie) (Rotter, 1966). In hun onderzoek laten Özkan en 
Lajunen (2005) zien dat mensen met een interne oriëntatie vaker bij een ongeluk 
betrokken zijn en overtredingen begaan dan mensen met een externe oriëntatie. Een 
verklaring hiervoor is dat mensen met een interne oriëntatie denken meer controle te 
hebben over hun eigen situatie en dus hun eigen rijvaardigheid overschatten. Door een 
overschatting van de eigen rijvaardigheden zouden zij meer risico’s nemen dan 
mensen met een externe oriëntatie. In de eerste plaats zijn we nagegaan of 
respondenten hun ongevalskans toeschrijven aan hun eigen rijvaardigheden of aan 
andere weggebruikers of externe factoren. In de vragenlijst hebben we gemeten of 
bestuurders een interne of externe oriëntatie hebben op basis van de schaal die door 
Özkan en Lajunen (2005) is ontwikkeld (Bijlage 2, vraag 2). We zijn nagegaan in 
hoeverre mensen denken dat zij bij een auto-ongeluk betrokken kunnen raken 
afhankelijk is van hun eigen rijgedrag (vier vragen; Cronbach’s � = 0.79), het 
rijgedrag van anderen (vier vragen; Cronbach’s � = 0.85) en externe omstandigheden 
(vijf vragen; Cronbach’s � = 0.79) op een schaal van 1 (zeer onwaarschijnlijk) tot 7 
(zeer waarschijnlijk). Omdat de betrouwbaarheid van deze drie schalen goed is 
hebben we drie factoren samengesteld door gemiddelde scores over de bijbehorende 
vragen te berekenen: zelf (M = 2.8; SD = 1.1), ander (M = 4.4; SD = 1.1) en 
omgeving (M = 4.0; SD = 1.1).  
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Figuur 9.  Gemiddelde oordelen van TRIALS deelnemers met eigen auto (N = 505) en respondenten in 

de controlegroep (N = 380) over de mate waarin het waarschijnlijk is dat ze een auto-
ongeluk krijgen door hun eigen rijvaardigheden (zelf), andere weggebruikers (ander) of 
externe factoren (omgeving) op een schaal van 1 (zeer onwaarschijnlijk) tot 7 (zeer 
waarschijnlijk).  

 
TRIALS deelnemers die een eigen auto hebben denken dat het waarschijnlijker is dat 
zij bij een auto-ongeluk betrokken raken door hun eigen toedoen dan respondenten in 
de controlegroep (t (883) = 4.3; p<.001; Figuur 9). De mate waarin TRIALS 
deelnemers met eigen auto en respondenten in de controlegroep denken dat het 
waarschijnlijk is dat zij bij een auto-ongeluk betrokken waren door het rijgedrag van 
anderen of omgevingsfactoren verschilt niet significant van elkaar.  
 
Evenals Özkan en Lajunen (2005) vonden wij ook dat TRIALS deelnemers die hun 
kans om bij een auto-ongeluk betrokken te raken toeschrijven aan hun eigen 
rijvaardigheden, vaker een bekeuring hebben gekregen (r = .25; p<.001) en vaker bij 
een auto-ongeluk betrokken zijn geweest in het verleden (r = .10; p<.001). Is het 
waarschijnlijk dat men denkt dat zij sneller bij een ongeval betrokken zijn doordat zij 
de controle die zij over hun auto hebben overschatten? 
 
In Tabel 4 wordt de sterkte van het verband (bivariate correlatiecoëfficiënten) tussen 
de mate waarin TRIALS deelnemers de kans op een auto-ongeluk toeschrijven aan 
hun eigen rijvaardigheden (zelf) en hun oordeel over vijf technische rijvaardigheden 
en vijf vaardigheden om risico’s in te schatten (die worden beschreven in Tabel 3). 
Hieruit blijkt dat de mate waarin TRIALS deelnemers de kans op een auto-ongeluk 
toeschrijven aan zichzelf slechts met één technische rijvaardigheid samenhangt: hoe 
minder goed men denkt tijdig te kunnen remmen voor een obstakel op de weg, hoe 
meer men een auto-ongeluk toeschrijft aan hun eigen rijvaardigheden. Blijkbaar 
schrijven mensen de kans op een auto-ongeluk niet toe aan hun eigen rijvaardigheid 
omdat ze veel controle over de auto denken te hebben.  
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De mate waarin TRIALS deelnemers de kans op een auto-ongeluk toeschrijven aan 
zichzelf hangt negatief samen met hun perceptie van vijf rijvaardigheden die met het 
inschatten van risico’s te maken hebben. TRIALS deelnemers met eigen auto denken 
dat het waarschijnlijker is dat zij door hun eigen rijvaardigheden bij een auto-ongeluk 
betrokken raken naarmate ze denken minder goed onveilige situaties te kunnen 
herkennen, in kunnen schatten wat een veilige afstand tot hun voorganger is, minder 
goed denken onveilige situaties te kunnen voorkomen, in kunnen schatten wat de 
beperkingen van vrachtwagenchauffeurs zijn en minder goed denken hun snelheid aan 
te kunnen passen aan omstandigheden op de weg. Blijkbaar schrijven TRIALS 
deelnemers met eigen auto de kans om een auto-ongeluk te krijgen vooral aan zichzelf 
toe naarmate zij denken minder goed risico’s in het verkeer in te kunnen schatten.  
 
 
Tabel 4. De relatie (correlatie coëfficiënt) tussen de mate waarin TRIALS deelnemers met eigen auto 

(N = 505) hun kans op een auto-ongeluk toeschrijven aan hun eigen rijvaardigheden en 
oordelen over tien rijvaardigheden. NB * p<.05; **p<.01; ***p<.001. 

  Zelf  

Technische rijvaardigheden corrigeren .03  
 remmen  -.17 ** 
 sturen -.02  
 berm  .00  
 uitwijken -.04  
    
Inschatten risico’s herkennen -.10 * 
 afstand -.26 ** 
 voorkomen -.18 ** 
 vrachtwagen -.10 * 
 snelheid -.30 ** 

 
 

Ervaren controle: Conclusie 
 

Uit de resultaten blijkt dat TRIALS deelnemers vaker dan respondenten in de 
controlegroep denken dat hun eigen rijvaardigheden bepalen hoe vaak zij betrokken 
zijn bij een auto-ongeluk. Het blijkt dat TRIALS deelnemers met eigen auto vaker de 
kans op een auto-ongeluk aan de eigen rijvaardigheden toeschrijven naarmate ze hun 
eigen vaardigheden om risico’s in het verkeer in te schatten lager inschatten. Blijkbaar 
denken ze een grotere kans op een ongeval te hebben naarmate hun onzekerheid over 

het eigen verkeersinzicht groter is. 
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3.4.2.3 Gerapporteerd gedrag 

De doelstelling is om deelnemers meer bewust te maken van risico’s in het verkeer. 
Tijdens een TRIALS dag wordt dit onder meer gedaan door deelnemers concrete 
informatie te geven over allerlei aspecten die met verkeersveiligheid te maken 
hebben. In de vragenlijst hebben wij respondenten gevraagd om elf situaties te 
beoordelen (Tabel 5). Deze elf situaties komen aan bod bij TRIALS en hebben tot 
doel om deelnemers bewuster te maken van aspecten die met verkeersveiligheid te 
maken hebben. Respondenten hebben aangegeven hoe vaak deze elf situaties 
voorkomen terwijl zij autorijden op een schaal van 1 (nooit) tot 7 (altijd) (zie ook 
Bijlage 2, vraag 4).  
 
 
Tabel 5.  Elf situaties waarvan respondenten aangaven hoe vaak deze voorkwamen op een schaal van 

1 (nooit) tot 7 (altijd) 
Hoe vaak komen de volgende situaties voor terwijl je autorijdt? 

gordel (zelf) je draagt je veiligheidsgordel tijdens het rijden  
gordel (passagier) je passagiers dragen hun veiligheidsgordel tijdens het rijden 
ergernis vrachtwagens je ergert je aan vrachtwagens 
losse voorwerpen er liggen losse voorwerpen op je achterbank of hoedenplank 
snelheid (120) je rijdt op de snelweg harder dan 120 km per uur 
snelheid (50) je rijdt binnen de bebouwde kom harder dan 50 km per uur 
afstand je rijdt dicht op je voorganger 
inhalen je haalt in terwijl het eigenlijk niet kan 
bellen  je belt in de auto, maar niet handsfree 
alcohol je rijdt auto met meer dan 3 glazen alcohol op 
stoplicht je rijdt nog door terwijl een stoplicht net op rood is gesprongen 
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Figuur 10. Elf situaties waarvan TRIALS deelnemers met eigen auto (N = 505) en respondenten in de 

controlegroep (N = 380) hebben aangegeven hoe vaak deze voorkwamen op een schaal van 
1 (nooit) tot 7 (altijd) 
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In vergelijking met de controlegroep rijden TRIALS deelnemers met eigen auto vaker 
harder dan de toegestane maximum snelheid, zowel op de snelweg (t (876) = 4.7; 
p<.001) als binnen de bebouwde kom (t (875) = 3.0; p<.05; Figuur 10). Ook geven 
TRIALS deelnemers met eigen auto aan gemiddeld vaker dicht op voorgangers te 
rijden dan respondenten van de controlegroep (t (875) = 2.2; p<.05). Voor de overige 
acht situaties die we respondenten hebben voorgelegd zijn geen significante 
verschillen gevonden tussen TRIALS deelnemers met eigen auto en de controlegroep. 
 
 

Gerapporteerd gedrag: Conclusie 
 

Over het algemeen geven TRIALS deelnemers met eigen auto en respondenten in de 
controlegroep aan weinig risicovol gedrag te vertonen: meestal heeft men (en hun 
passagiers) een gordel om, wordt zelden ingehaald waar dat niet kan, wordt weinig 
(handheld) gebeld tijdens het rijden, wordt zelden met alcohol op achter het stuur 
gereden en rijdt men niet vaak door een rood stoplicht. 
 
De verschillen tussen TRIALS deelnemers met eigen auto en respondenten in de 
controlegroep zitten in de snelheid en de afstand tussen voorliggers. TRIALS 
deelnemers met eigen auto geven aan vaker sneller dan 120 km/uur te rijden op de 
snelweg en vaker sneller dan 50 km/ uur binnen de bebouwde kom dan respondenten 
in de controlegroep. Ook geven TRIALS deelnemers vaker aan, in vergelijking tot 
respondenten in de controlegroep, dat ze dicht op hun voorgangers rijden. De absolute 
verschillen tussen de groepen zijn erg klein, maar duiden er wel op dat TRIALS 
deelnemers iets vaker gevaarlijk rijgedrag vertonen dan respondenten in de 

controlegroep. 

 
 
3.4.2.4 Beoordeling verkeerssituaties 

Om na te gaan of TRIALS deelnemers verkeerssituaties anders beoordelen dan niet 
TRIALS deelnemers hebben we respondenten een aantal verkeerssituaties laten 
beoordelen. Dit hebben we op twee manieren gedaan. In de eerste plaats hebben we 
respondenten twee series foto’s laten beoordelen (zie BIJLAGE 2, vraag 9 en 10). 
Voor de eerste serie foto’s moesten respondenten zich voorstellen dat zij met 120 
kilometer per uur over de snelweg reden. Vervolgens werd hun gevraagd aan te geven 
welke foto het meest overeen kwam met de afstand die zij zouden kiezen tussen hun 
eigen auto en hun voorganger (zie ook Heino, Van der Molen & Wilde, 1992). In 
Tabel 6 staat per foto aangegeven wat de volgafstand is in meters en in seconden bij 
een snelheid van 120 kilometer per uur. Gemiddeld geven TRIALS deelnemers met 
eigen auto en respondenten in de controlegroep een volgafstand van 6.5 aan (SD = 
1.1), wat overeenkomt met een volgafstand tussen de 20 en 25 meter, wat 
overeenkomt met een afstand van 0.60 tot 0.75 seconden. Er is geen verschil tussen 
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TRIALS deelnemers met eigen auto en de controlegroep in de volgafstand die zij 
kiezen op de snelweg. 
 
Voor de tweede serie van acht foto’s moesten respondenten zich voorstellen dat zij 
stilstonden binnen de bebouwde kom om naar links af te slaan, terwijl er een 
tegenligger aankomt (Tabel 7). Respondenten gaven aan welke foto het beste de 
afstand aangaf die zij zouden kiezen om nog voor de tegenligger langs te rijden. 
TRIALS deelnemers met eigen auto en respondenten in de controlegroep geven 
gemiddeld aan nog net linksaf te slaan voor de auto als de tegenligger tussen de 24 en 
28 meter verwijderd is (Mtrials, met auto = 6.3; SD = 1.4; Mcontrolegroep = 6.5; SD = 1.5). Er 
is geen significant verschil is tussen TRIALS deelnemers en de controlegroep in de 
afstand die zij kiezen om nog voor de auto langs af te slaan. 
 
 
Tabel 6.  Volgafstand op snelweg in meters en seconden voor 9 foto’s (zie Bijlage 2, vraag 9) 

Foto nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Afstand (meters) 3 6 8 11 14 20 25 45 65 
Afstand in seconden (bij 120 km/uur) 0.09 0.18 0.24 0.33 0.42 0.60 0.75 1.35 1.95 

 
 
Tabel 7.  Afstand tussen eigen auto en tegemoetkomende auto in meters en seconden voor 8 foto’s (zie 

Bijlage 2, vraag 10) 

Foto nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 

Afstand (meters) 6 8 12 16 20 24 28 32 
Afstand in seconden (bij 50 km/uur) 0.43 0.58 0.86 1.15 1.44 1.73 2.02 2.30 

 

 
Tenslotte hebben we respondenten nog drie situaties voorgelegd waarvan zij aangaven 
hoe waarschijnlijk het was dat ze voor zouden komen op een schaal van 1 (heel 
onwaarschijnlijk) tot 7 (heel waarschijnlijk; Bijlage 2, vraag 11 en Tabel 8). 
Gemiddeld geven alle respondenten aan veilige keuzes te maken door over het 
algemeen aan te geven waarschijnlijk niet harder dan 130 km/ uur te zullen rijden als 
het hard regent, zelden met meer dan één glas alcohol op achter het stuur te gaan 
zitten en langzamer te zullen rijden dan de maximum snelheid als het heeft 
gesneeuwd.  
 
TRIALS deelnemers met een eigen auto geven aan dat het waarschijnlijker is dat zij 
130 kilometer per uur op de snelweg zullen rijden als het regent dan de controlegroep 
(t (875) = 4.6; p<.001). TRIALS deelnemers die een auto hebben achten het niet 
waarschijnlijker dat zij met één glas alcohol op achter het stuur gaan zitten dan 
respondenten in de controlegroep. Ook is het voor TRIALS deelnemers en 
respondenten in de controlegroep even waarschijnlijk dat zij langzamer zullen gaan 
rijden dan de maximum snelheid als het heeft gesneeuwd.  
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Tabel 8.  Drie situaties waarvan respondenten aangaven hoe waarschijnlijk het is dat deze situaties 
voor zouden komen op een schaal van 1 (heel onwaarschijnlijk) tot 7 (heel waarschijnlijk) 

Hoe waarschijnlijk is het dat je  
bij regen 130 km/u 130 km per uur op de snelweg gaat rijdt als het hard regent? 
één glas alcohol met één glas alcohol op achter het stuur gaat zitten 
langzamer bij sneeuw langzamer dan de maximum snelheid rijdt als het geeft gesneeuwd 
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Figuur 10.  Drie situaties waarvoor TRIALS deelnemers met eigen auto (N = 505) en respondenten in 

de controlegroep (N = 380) hebben aangegeven hoe waarschijnlijk het was dat deze 
situaties voor zouden komen op een schaal van 1 (heel onwaarschijnlijk) tot 7 (heel 
waarschijnlijk) 

 
 

Beoordeling verkeerssituaties: Conclusie  
 

Over het algemeen beoordelen TRIALS deelnemers met eigen auto en respondenten 
in de controlegroep verkeerssituaties gelijk. Het enige verschil is dat TRIALS 
deelnemers met eigen auto aangeven dat het waarschijnlijker is dat zij harder dan 130 
km/ uur zullen rijden als het regent dan respondenten in de controlegroep. Hoewel de 
absolute verschillen klein zijn, wijst dit erop dat TRIALS deelnemers een iets minder 
veilige keuze maken onder slechte weersomstandigheden dan respondenten in de 

controlegroep. 

 
 
3.4.3 TRIALS deelnemers met en zonder eigen auto  

3.4.3.1 Effecten van TRIALS volgens deelnemers 

In twee open vragen hebben we TRIALS deelnemers gevraagd om aan te geven wat 
zij hebben geleerd van TRIALS en wat zij hebben veranderd na deelname aan 
TRIALS (zie Bijlage 2, deel III). Zesenzestig procent van de TRIALS deelnemers 
geeft aan iets veranderd te hebben na hun deelname aan TRIALS. Deelnemers geven 
het vaakst aan dat zij meer zijn gaan anticiperen in het verkeer, bijvoorbeeld door 
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eerder te remmen, meer afstand te houden, beter vooruit te kijken, beter op te letten of 
door bewuster, voorzichtiger en rustiger te gaan rijden. Daarnaast geven deelnemers 
regelmatig aan dat ze meer rekening zijn gaan houden met anderen (waaronder 
vrachtwagenchauffeurs) en met weersomstandigheden. Ook geeft een aantal aan hun 
zit- en stuurhouding te hebben veranderd en vaker de gordel te dragen. Incidenteel 
geven deelnemers aan de auto beter onder controle te hebben, zekerder te rijden, meer 
op hun ABS systeem te vertrouwen en de techniek van de auto beter onder de knie te 
hebben (bijvoorbeeld, remmen, sturen of energie zuiniger te rijden). 
 
Op de vraag wat men geleerd heeft tijdens TRIALS geeft een meerderheid aan dat zij 
vaardigheden hebben geleerd toe te passen (zoals slippen, uitwijken en een auto uit de 
berm besturen). Ook gaf men aan geleerd te hebben zich beter in te leven in een 
vrachtwagenchauffeur. Daarnaast gaf men aan geleerd te hebben om veilig te 
handelen of te reageren in gevaarlijke en onverwachte situaties. Verder wordt 
aangeven dat ze meer inzicht hebben gekregen, bijvoorbeeld in de remweg en 
snelheid van een auto, de werking van ABS, en het gevaar om in een berm te komen. 
Ook komt naar voren dat men geleerd heeft zichzelf en de auto beter te leren kennen. 
Sporadisch komen dingen aan de orde als het opfrissen van de theorie, zit- en 
stuurhouding, instellen gordel en meer inzicht in de gevolgen van het hebben van 
losse voorwerpen in de auto. 
 
 

Effecten van TRIALS volgens deelnemers: Conclusie 
 

TRIALS deelnemers geven ten eerste aan meer technische vaardigheden tijdens het 
autorijden toe te passen na hun deelname aan TRIALS. Ten tweede geven deelnemers 
aan meer inzicht te hebben gekregen in factoren die met verkeersveiligheid te maken 
hebben (zoals de remweg van een auto en de werking van ABS) en de beperkingen 
van vrachtwagenchauffeurs. Ten derde geven TRIALS deelnemers aan hun gedrag 
veranderd te hebben door meer te anticiperen in het verkeer, meer rekening te houden 
met andere weggebruikers en weersomstandigheden, en een betere zit- en 
stuurhouding aan te nemen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat deelnemers zelf 
denken vooral veel meer inzicht in het verkeer gekregen te hebben na hun deelname 
aan TRIALS. 

 
 

3.4.3.2 Verschillen TRIALS deelnemers met en zonder eigen auto  
Door de beperkingen die de controlegroep met zich meebracht konden we slechts 
voor een deel van de TRIALS deelnemers (namelijk deelnemers met eigen auto) 
uitspraken te doen over de effecten van TRIALS op onder andere hun gerapporteerde 
gedrag. Om iets te kunnen zeggen over de TRIALS deelnemers zonder eigen auto 
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hebben we het gerapporteerde gedrag (Tabel 5) en beoordeling van verkeerssituaties 
(Tabel 9) van deze groep vergeleken met TRIALS deelnemers met eigen auto. 
 
TRIALS deelnemers met een eigen auto geven aan minder vaak losse voorwerpen in 
de auto te hebben liggen (t (653) = -2.2; p<.05) dan TRIALS deelnemers zonder eigen 
auto, terwijl ze juist vaker dicht op hun voorganger rijden (t (654) = 2.1; p<.05), vaker 
niet handsfree bellen (t (655) = 3.1; p<.01) en vaker met alcohol op achter het stuur 
zitten (t (657) = 2.4; p<.05). Voor de overige zeven situaties verschillen TRIALS 
deelnemers met en zonder auto niet significant van elkaar.  
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Figuur 11.  Elf situaties waarvan TRIALS deelnemers met eigen auto (N = 505) en TRIALS 

deelnemers zonder eigen auto (N = 157) hebben aangegeven hoe vaak ze voorkwamen op 
een schaal van 1 (nooit) tot 7 (altijd). 

 
 
De volgafstand die werd aangegeven tot een voorganger op de snelweg (bij een 
snelheid van 120 km/ uur) verschilt niet significant tussen TRIALS deelnemers met 
en zonder auto (respectievelijk M = 6.5; SD = 1.1; M = 6.6; SD = 1.0; zie Bijlage 2, 
vraag 9). TRIALS deelnemers zonder eigen auto geven aan een grotere afstand te 
kiezen om nog net voor een tegemoetkomende auto linksaf te slaan (M = 6.6; SD = 
1.1) dan TRIALS deelnemers met een eigen auto (M = 6.3; SD = 1.4; t (646) = -2.4; 
p<.05) (zie Bijlage 2, vraag 10).  
 
TRIALS deelnemers met eigen auto geven aan dat het waarschijnlijker is dat ze 
harder dan 130 km/ uur op de snelweg zullen rijden als het hard regent dan TRIALS 
deelnemers zonder eigen auto (t (656) = -2.1; p<.05). Ook geven TRIALS 
deelnemers, in vergelijking TRIALS deelnemers zonder eigen auto, aan dat het 
waarschijnlijker is dat ze met één glas alcohol op achter het stuur zullen zitten (t (657) 
= 3.1; p<.01; Figuur 12). Het verschil tussen TRIALS deelnemers met en zonder auto 
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in de mate waarin ze aangeven hoe waarschijnlijk het is dat ze langzamer zullen rijden 
dan de maximum snelheid als het heeft gesneeuwd is niet statistisch significant. 
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Figuur 12.  Drie situaties TRIALS deelnemers met eigen auto (N = 505) en TRIALS deelnemers 

zonder eigen auto (N = 157) hebben aangegeven hoe waarschijnlijk het was dat ze voor 
zouden komen op een schaal van 1 (heel onwaarschijnlijk) tot 7 (heel waarschijnlijk). 

 

TRIALS deelnemers met en zonder eigen auto: Conclusie 
 

Over het algemeen rapporteren TRIALS deelnemers zonder eigen auto veiliger 
gedragingen te vertonen (minder vaak dicht op hun voorganger te rijden, minder vaak 
niet handsfree te bellen en minder vaak met alcohol op achter het stuur te zitten) dan 
deelnemers met eigen auto. Ook bij het beoordelen van situaties blijken TRIALS 
deelnemers zonder eigen auto veiliger keuzes te maken dan TRIALS deelnemers met 
eigen auto: ze wachten langer voordat ze voor een auto afslaan, geven aan dat het 
minder waarschijnlijk is dat ze meer dan 130 km/ uur op de snelweg zullen rijden als 
het hard regent en dat het minder waarschijnlijk is dat ze zullen rijden met één glas 

alcohol op.  

 
3.4.5 Verschillen tussen mannen en vrouwen  

Omdat mannen een hoger risico hebben om bij een verkeersongeval betrokken te 
raken dan vrouwen hebben we gekeken of mannen en vrouwen verschillen in het 
gedrag dat zij rapporteren en hoe zij verschillende situaties beoordelen. Uit de 
resultaten blijkt dat mannen verschillend gedrag rapporteren dan vrouwen (Tabel 5). 
Er zijn geen significante interactie-effecten tussen de groep waar respondenten 
inzaten (TRIALS deelnemers met eigen auto of controlegroep) en hun geslacht. Dit 
betekent dat de gerapporteerde verschillen tussen mannen en vrouwen bestaan, 
onafhankelijk of ze TRIALS deelnemers met eigen auto waren of in de controlegroep 
zaten. 
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Tabel 9. Variantie analyses voor 2 groepen (deelnemers aan TRIALS met eigen auto en controlegroep) 
en geslacht (mannen en vrouwen) over oordeel over hoe vaak elf situaties voorkomen. 

  F   p 
Gordel (zelf) F (3, 857) = 5.5; p = .001     
 Groep 1.3   .253 
 Geslacht 15.4   .000 
 Groep*Geslacht 

 
0.9   .352 

Gordel (passagier)    F (3, 857) = 4.4; p = .005     
 Groep 0.6   .423 
 Geslacht 11.0   .001 
 Groep*Geslacht 

 
1.9   .174 

Losse voorwerpen    F (3, 857) = 2.2; p = .049     
 Groep 1.8   .182 
 Geslacht 5.3   .021 
 Groep*Geslacht 

 
0.4   .561 

Ergenis vrachtwagens    F (3, 857) = 3.5; p = .015     
 Groep 0.9   .335 
 Geslacht 8.5   .004 
 Groep*Geslacht 

 
12.3   .257 

Snelheid (120)    F (3, 857) = 5.5; p = .001     
 Groep 15.3   .000 
 Geslacht 12.0   .001 
 Groep*Geslacht 

 
0.1   .779 

Snelheid (50) F (3, 857) = 5.1; p = .002     
 Groep 9.4   .002 
 Geslacht 3.7   .056 
 Groep*Geslacht 

 
2.7   .101 

Afstand F (3, 857) = 5.6; p = .001     
 Groep 3.5   .061 
 Geslacht 11.3   .001 
 Groep*Geslacht 

 
1.7   .197 

Inhalen F (3, 857) = 6.3; p = .000     
 Groep 1.6   .212 
 Geslacht 16.1   .000 
 Groep*Geslacht 

 
0.4   .523 

Bellen F (3, 857) = 6.7; p = .000     
 Groep 0.1   .783 
 Geslacht 19.6   .000 
 Groep*Geslacht 

 
0.4   .525 

Alcohol F (3, 857) = 10.4; p = .000     
 Groep 0.3   .610 
 Geslacht 29.7   .000 
 Groep*Geslacht 

 
0.4   .514 

Stoplicht F (3, 857) = 7.2; p = .000     
 Groep 1.3   .285 
 Geslacht 18.5   .000 
 Groep*Geslacht 0.0   .962 
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In Figuur 13 staan de gemiddelde scores van mannen en vrouwen in beide groepen 
(TRIALS deelnemers en controlegroep) weergegeven. In vergelijking tot mannen 
hebben vrouwen vaker hun gordel om, hebben passagiers bij vrouwen vaker hun 
gordel om, liggen er vaker losse voorwerpen in de auto en ergeren vrouwen zich meer 
aan vrachtwagens. Vrouwen blijken minder de maximum snelheid op de snelweg en 
binnen de bebouwde kom te overschrijden, dicht op hun voorganger te rijden, in te 
halen waar dat niet kan, te bellen achter het stuur (handheld), met alcohol op te rijden 
en door een rood stoplicht te rijden dan mannen.  
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Figuur 13.  Elf situaties waarvan mannen (N= 533) en vrouwen (N= 352; zowel TRIALS deelnemers 

met eigen auto als in controlegroep) hebben aangegeven hoe vaak ze voorkwamen op een 
schaal van 1 (nooit) tot 7 (altijd). 

 
 
Onafhankelijk of vrouwen en mannen deel hebben genomen aan TRIALS (met of 
zonder eigen auto) of in de controlegroep zitten beoordelen vrouwen verkeerssituaties 
anders dan mannen (Tabel 10 en Figuur 13). In vergelijking tot vrouwen geven 
mannen aan dat het waarschijnlijker is dat ze harder dan 130 km/ uur zullen rijden als 
het hard regent, dat het waarschijnlijker is dat ze met één glas alcohol op achter het 
stuur te zitten en dat het minder waarschijnlijk is dat ze langzamer dan de maximum 
snelheid zullen rijden als het heeft gesneeuwd. Overigens blijken mannen en vrouwen 
niet te verschillen in hun oordeel over de foto’s waarbij ze aangeven welke 
volgafstand ze zouden kiezen op de snelweg (bij 120 km/uur) of de afstand die ze 
zouden kiezen om nog voor een tegenligger linksaf te slaan. 
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Tabel 10. Variantie analyses voor 2 groepen (deelnemers aan TRIALS met eigen auto en 
controlegroep) en geslacht (mannen en vrouwen) over oordeel over volafstand, 
tussenruimte bij afslaan en hoe waarschijnlijk het is dat drie situaties voorkomen. 

  F  p 
volgafstand F (3, 839) = 1.0. p = .415    
 Groep 0.0  .998 
 Geslacht 2.2  .143 
 Groep*geslacht 

 
0.4  .521 

tussenruimte bij afslaan F (3, 839) = 1.6; p = .180    
 Groep 0.9  .341 
 Geslacht 0.7  .411 
 Groep*geslacht 

 
2.1  .148 

Bij regen 130 km/ uur  F (3, 839) = 18.2; p = .000    
 Groep 13.9  .000 
 Geslacht 32.7  .000 
 Groep*geslacht 

 
0.1  .739 

     
één glas alcohol F (3, 839) = 12.2; p = .000    
 Groep 0.1  .720 
 Geslacht 32.9  .000 
 Groep*geslacht 

 
0.8  .366 

Langzamer bij sneeuw F (3, 839) = 3.9; p = .009    
 Groep 0.4  .547 
 Geslacht 10.3  .001 
 Groep*geslacht 1.8  .175 
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Figuur 14.  Drie situaties waarvan mannen (N= 533) en vrouwen (N= 352; zowel TRIALS deelnemers 

met eigen auto als in controlegroep) hebben aangegeven hoe waarschijnlijk het was dat ze 
voorkwamen op een schaal van 1 (heel onwaarschijnlijk) tot 7 (heel waarschijnlijk) 
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Verschillen tussen mannen en vrouwen: Conclusie 
 

Over het algemeen rapporteren vrouwen dat ze veiliger gedrag vertonen (bijvoorbeeld 
ze overschrijden minder vaak de maximum snelheid, houden meer afstand en rijden 
minder vaak met alcohol op achter het stuur). Ook geven vrouwen aan dat het 
waarschijnlijker is dat ze hun snelheid aan zullen passen aan slechte 

weersomstandigheden zoals regen of sneeuw.  
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4. ALGEMENE CONCLUSIES EN DISCUSSIE 
 

4.1 TRIALS deelnemers 
 

TRIALS blijkt goed in staat te zijn om de doelgroep van deze training, jonge 
automobilisten met een hoge ongevalskans, te bereiken. Dat TRIALS in staat is de 
juiste doelgroep te trekken is zeer positief. Het biedt TRIALS niet alleen de kans om 
verkeerseducatie te bieden aan die jongeren die een hoog ongevalrisico lopen, maar 
biedt tegelijkertijd TRIALS de kans om jonge automobilisten en hun sociale 
omgeving (bijvoorbeeld ouders, vrienden) duidelijk te maken dat zij tot een 
risicogroep behoren.  
 
De organisatie van TRIALS verloopt soepel, er wordt een afwisselende en 
onderhoudende dag geboden. Deelnemers beoordelen TRIALS zeer positief, waaruit 
kan worden geconcludeerd dat TRIALS op een aansprekende manier voor jonge 
automobilisten wordt verzorgd. 
 
De baanoefeningen worden het meest positief beoordeeld door de deelnemers en 
adviezen om TRIALS te verbeteren waren vooral gericht op het uitbreiden van de 
baanoefeningen. Meer dan de helft van de deelnemers geeft aan dat het leren omgaan 
met gevaarlijke (verkeers)situaties een reden is om mee te doen aan TRIALS. 
Blijkbaar verwacht men vooral om dit te leren van de baanoefeningen, en zijn de 
baanoefeningen de belangrijkste reden voor deelnemers om mee te doen aan TRIALS.  
 
Een positief effect van de aantrekkingskracht van de baanoefeningen op TRIALS 
deelnemers is dat de gewenste doelgroep wordt aangesproken. De aantrekkingskracht 
van de baanoefeningen op deelnemers heeft ook nadelen. Instructeurs geven aan soms 
moeite te hebben met stoer gedrag en bravoure van deelnemers. Dit maakt het soms 
moeilijk om een boodschap over te brengen. Voor de baaninstructeurs geldt dat het 
overbrengen van een boodschap vaak ook wordt bemoeilijkt door de grootte van de 
groepen. 
 

4.2 Selectie, training en evaluatie van TRIALS instructeurs 
 

De TRIALS organisatie organiseert de selectie, training en evaluatie van TRIALS 
instructeurs ad hoc. Men gaat ervan uit dat de achtergrond, ervaring en opleidingen 
van instructeurs voldoende is. Er mag worden verondersteld dat de kennis van de 
instructeurs in principe voldoende is om goede rijvaardigheidstrainingen te kunnen 
geven, dit betekent nog niet dat instructeurs per definitie de achtergrond en 
doelstelling van TRIALS goed kunnen overbrengen. Hoewel de achtergrond en 
doelstelling van TRIALS bij instructeurs bekend is, hebben niet alle instructeurs de 
betrokkenheid bij TRIALS die gewenst is. Ook het feit dat niet alle instructeurs elkaar 
kennen en de verschillende groepen die instructeurs vormen is zorgwekkend. 
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4.3 De TRIALS programma-onderdelen  
 

4.3.1 Ervaringsuitwisseling 

De ervaringsuitwisseling wordt op een goede manier verzorgd door TRIALS 
instructeurs. De doelgroep wordt op een juiste manier aangesproken en een lijst met 
relevante onderwerpen komt aan bod. De ervaringsuitwisseling wordt door 
deelnemers als positief beoordeeld, hoewel minder positief dan de andere onderdelen. 
 
4.3.2 Praktijkrit 

De (theoretische) informatie die instructeurs tijdens de praktijkrit geven is behoorlijk 
consistent, de feedback die deelnemers tijdens de praktijkrit krijgen is daarentegen 
minder consistent. In de handleiding voor TRIALS rij-instructeurs wordt aangegeven 
dat deelnemers feedback geven over elkaars rijgedrag en dat instructeurs een lijst met 
punten gebruiken om deze feedback aan te vullen. In de praktijk blijkt dit niet te 
gebeuren. Deelnemers oordelen positief over de praktijkrit, maar minder positief dan 
over de baanoefeningen en de rit in de vrachtwagen. 
 
4.3.3. Rit in de vrachtwagen 

De rit in de vrachtwagen is een uniek, aansprekend en relevant onderdeel van het 
TRIALS trainingsprogramma. Dit onderdeel wordt consistent verzorgd door de 
TRIALS instructeurs en deelnemers oordelen zeer positief over de rit in de 
vrachtwagen. 
 
4.3.4. Baanoefeningen 

Over het algemeen zijn er veel verschillen tussen de manier waarop de 
baanoefeningen worden gegeven in Drachten en Assen. De consistentie van de 
baanoefeningen laat te wensen over. Dit maakt het lastig om de verschillende 
onderdelen goed te kunnen beoordelen. Over het algemeen is de noodstop op droog en 
nat wegdek een goed verzorgd en relevant onderdeel van het TRIALS programma. Bij 
de meeste onderdelen werden de snelheden waarbij de oefening werd uitgevoerd 
gewisseld. Voor een aantal onderdelen lag de hoogste snelheid boven de 50 km/ uur 
waardoor de aandacht meer op het maken van snelheid komt te liggen dan op de 
achterliggende boodschap van de oefening. 
 
De demonstraties van de elandproef en bermproef werden als zeer spectaculair 
ervaren door deelnemers, wat de aandacht van de boodschap achter deze oefeningen 
doet vertroebelen. Om uit te leggen wat er mogelijk kan gebeuren als een auto in de 
berm komt (deel van de bermoefening) of als er zich een obstakel op de weg bevindt 
(elandproef) is het niet noodzakelijk dat deelnemers in de auto zitten, vanaf een 
afstand aanschouwen is in principe voldoende. 
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4.3.5 Prijsuitreiking 

In de handleiding voor TRIALS rij-instructeurs staan de criteria die TRIALS 
instructeurs moeten hanteren voor het bepalen van de dagwinaar. In de praktijk wordt 
het deelnemers niet duidelijk wat de criteria zijn en waarom dit onderdeel van 
TRIALS is. De doelstellingen van TRIALS zouden nogmaals herhaald kunnen 
worden door voorafgaand aan de dag, tijdens de oefeningen en bij de prijsuitreiking te 
herhalen wat iemand een goede chauffeur maakt.  
 
Tijdens de finale, waaraan alle dagwinnaars in principe meedoen, wordt de nadruk 
sterk gelegd op technische rijvaardigheden. De uiteindelijke winnaar is diegene die de 
beste rijvaardigheden laat zien. Deze dag wordt als een spectaculaire dag 
gepresenteerd waarbij dagwinnaars veel supporters mee moeten nemen. Het is 
begrijpelijk dat deze finale wordt gebruikt om deelnemers voor TRIALS te werven. In 
termen van het verhogen van de bewustwording van verkeersrisico’s is de inhoud van 
deze finale twijfelachtig. Op deze dag worden TRIALS deelnemers beoordeeld op 
technische rijvaardigheden, en niet op de mate waarin ze veilig aan het verkeer 
deelnemen. Hiermee zou TRIALS zijn eigen doelstelling wel eens kunnen 
ondermijnen. 
 
4.4 Effecten van TRIALS op risicoperceptie, rijvaardigheden en attitudes 
 

Uit de resultaten blijkt dat, ondanks dat de controlegroep en TRIALS deelnemers met 
een eigen auto op een aantal aspecten verschilden, TRIALS er niet toe leidt dat 
deelnemers systematisch hun technische rijvaardigheden over- of onderschatten. Dit 
betekent dat TRIALS deelname in principe niet tot gevolg heeft dat jonge 
automobilisten denken dat zij hun auto beter onder controle hebben gekregen. Er is in 
dit onderzoek dan ook geen ondersteuning gevonden voor de kritiek op TRIALS dat 
de training bij jonge automobilisten er toe zou leiden dat zij hun eigen rijvaardigheden 
zouden overschatten.  
 
Op de vraag wat deelnemers veranderd en geleerd hebben na hun deelname aan 
TRIALS worden vooral aspecten die met verhoogd verkeersinzicht te maken hebben 
genoemd. In overeenstemming hiermee vonden we ook dat TRIALS deelnemers met 
eigen auto denken beter inzicht te hebben in de beperkingen van 
vrachtwagenchauffeurs dan respondenten in de controlegroep. In tegenstelling tot de 
directe beleving van TRIALS deelnemers dat hun verkeersinzicht is toegenomen 
blijkt dat TRIALS deelnemers met eigen auto aangeven minder goed te zijn in 
rijvaardigheden die met verkeersinzicht te maken hebben, zoals het inschatten van een 
veilige afstand tot de voorganger en aanpassen van snelheid aan de situatie. Dit wijst 
erop dat deelnemers zich bewuster zijn geworden van het belang van verkeersinzicht 
en zien ze hun eigen beperkingen op dit gebied beter in. Deze conclusie wordt 
bevestigd doordat naarmate TRIALS deelnemers met eigen auto negatiever 
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oordeelden over hun verkeersinzicht des te groter achten ze de kans dat ze als gevolg 
van hun eigen rijvaardigheden bij een auto-ongeluk betrokken zouden raken. 
 
4.5 Effecten van TRIALS op gerapporteerd gedrag en beoordeling van 
verkeerssituaties. 
 

Over het algemeen geven TRIALS deelnemers aan met eigen auto en respondenten in 
de controlegroep veilige keuzes te maken. Ze zeggen bijvoorbeeld vaak hun gordel 
om te hebben, weinig of niet handheld te bellen en zelden met alcohol op te rijden. Op 
drie aspecten verschillen TRIALS deelnemers met eigen auto van respondenten in de 
controlegroep: TRIALS deelnemers met eigen auto geven aan vaker harder dan 120 
km/ uur op de snelweg te rijden, vaker harder dan 50 km/ uur binnen de bebouwde 
kom te rijden en vaker dicht op hun voorganger te rijden. Ook geven TRIALS 
deelnemers met een eigen auto aan dat ze het waarschijnlijker vinden dan 
respondenten in de controlegroep dat ze harder dan 130 km/ uur zullen rijden als het 
hard regent. Kortom, uit de vragenlijst studie blijkt meerdere keren dat TRIALS 
deelnemers met eigen auto vaker de maximumsnelheid (in verschillende situaties) 
overschrijden dan respondenten in de controlegroep. Bovendien geven deelnemers 
aan TRIALS met eigen auto vaker aan dicht op hun voorganger te rijden dan 
respondenten in de controlegroep. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de 
absolute verschillen tussen beide groepen zeer klein waren.  
 
TRIALS deelnemers met en zonder eigen auto verschillen niet in hoe vaak ze 
aangeven de maximum snelheid te overschrijden (in verschillende situaties). Dit duidt 
erop dat TRIALS deelnemers over het algemeen aangeven sneller te rijden en soms 
harder te rijden dan is toegestaan, dan respondenten in de controlegroep. Dit zou te 
maken kunnen hebben met de nadruk die bij sommige baanoefeningen ligt op het 
maken van snelheid. Bijvoorbeeld uit de observaties in Assen bleek dat bij het 
uitwijken voor een obstakel soms met snelheden van 80 km/ uur werd geoefend, en 
ook bij de berm- elandproef lag veel nadruk op het maken van snelheid. 
 
De conclusie dat deelnemers aan TRIALS met eigen auto vaker aangeven de 
maximumsnelheid te overtreden en dicht op hun voorganger te rijden dan 
respondenten in de controlegroep is opvallend omdat TRIALS deelnemers zich juist 
meer bewust leken te zijn van het feit dat verkeersinzicht belangrijk is om veilig te 
rijden. Blijkbaar heeft een toename in bewustwording er niet toe geleid dat men op 
alle onderdelen veiliger is gaan rijden. Alternatieve verklaring is dat TRIALS 
deelnemers voor deelname nog dichter op hun voorligger reden, en nu minder. Met 
het huidige onderzoeksdesign, met alleen nametingen, is hierover helaas geen 
uitspraak te doen. 
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In overeenstemming met eerdere onderzoeken rapporteren vrouwen over het 
algemeen dat zij veiliger gedrag vertonen dan mannen en in hun beoordeling van 
situaties veiligere keuzes te maken (zie bijvoorbeeld OECD, 2006). Deelname aan 
TRIALS heeft evenveel effect op het gerapporteerde gedrag van mannen en vrouwen 
en hun oordeel over verschillende verkeerssituaties. 
 
Samengevat kan op basis van dit onderzoek worden geconcludeerd dat TRIALS er 
niet toe leidt dat deelnemers hun technische rijvaardigheden systematisch 
overschatten. Dit betekent dat TRIALS niet tot gevolg heeft dat deelnemers meer 
controle over hun auto denken te hebben na deelname aan TRIALS. Echter, de mate 
waarin jonge automobilisten bewuster zijn geworden van de risico’s in het verkeer 
zijn ook zeer beperkt. Hoewel deelnemers zelf aangeven veel bewuster met het 
verkeer om te gaan, blijkt uit dit onderzoek niet dat dit wordt vertaald naar een 
verandering in het rijgedrag. Over het algemeen geven alle jonge automobilisten aan 
veilig verkeersgedrag te vertonen. TRIALS deelnemers geven aan iets sneller en 
dichter op hun voorganger te rijden dan respondenten in een controlegroep. De 
absolute verschillen die zijn gevonden, zijn echter uiterst klein. Omdat in dit 
onderzoek alleen gebruik gemaakt kon worden van een nameting, en als vergelijking 
een controlegroep is benaderd, is het lastig om de geringe verschillen die gevonden 
zijn volledig toe te schrijven aan het volgen van TRIALS. In het ideale geval had er 
zowel bij de TRIALS groep, als bij de controle groep, zowel een voor als nameting 
plaatsgevonden.  
Op basis van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat TRIALS als een positieve 
en zinvolle dag wordt ervaren door de deelnemers, maar dat de gevonden verschillen, 
positief en negatief, tussen TRIALS deelnemers en controlegroep uiterst klein zijn.  
 
Een verklaring voor de kleine effecten van TRIALS op het verkeersgedrag van 
deelnemers is dat het een eenmalige interventie betreft, waarbij men een veiliger 
houding en grote gedragsverandering op meerdere aspecten teweeg probeert te 
brengen. Het lijkt te optimistisch om te verwachten dat na één dag een 
gedragsverandering op zal treden, helemaal gezien het grote aantal aspecten van 
verkeersveiligheid dat TRIALS belicht.  
 
4.6 Beperkingen van dit onderzoek 
 

Door de samenstelling van de controlegroep was het niet mogelijk om de effecten van 
TRIALS voor deelnemers zonder eigen auto na te gaan. Dit betekent dat de conclusies 
die getrokken worden alleen gelden voor jonge automobilisten die een eigen auto 
hebben. De groep deelnemers met een eigen auto blijkt iets ouder te zijn, langer hun 
rijbewijs te hebben, meer kilometers per jaar te rijden dan de groep deelnemers zonder 
eigen auto. Kortom TRIALS deelnemers met eigen auto hebben meer rijervaring dan 
TRIALS deelnemers zonder eigen auto.  
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Uit literatuur blijkt dat onervarenheid een belangrijke reden is waarom jonge 
automobilisten meer risico lopen om bij een auto-ongeluk betrokken te raken 
(Vlakveld, 2005; OECD, 2006). Ondanks het feit dat TRIALS deelnemers zonder 
eigen auto minder ervaren zijn dan TRIALS deelnemers met eigen auto, geven ze aan 
veiliger gedrag te vertonen (minder vaak (handheld) te bellen achter het stuur en 
minder vaak met alcohol op rijden). Blijkbaar rijden alleen TRIALS deelnemers met 
eigen auto vaker harder en dichter op voorgangers. Het lijkt er niet op dat deze 
conclusie ook getrokken kan worden voor TRIALS deelnemers zonder eigen auto. 
 
Ten tweede was de respons van de controlegroep minder hoog dan de respons van 
TRIALS deelnemers. Vragenlijst onderzoek zoals gerapporteerd in dit rapport heeft 
vaak te maken met een beperkte en selectieve respons. Het verdient daarom de 
voorkeur om de resultaten uit de vragenlijst studie te ondersteunen met feitelijke 
schade- en ongevalgegevens van de TRIALS deelnemers. Deze gegevens hadden we 
echter niet tot onze beschikking. Dit betekent dat we alleen conclusies hebben kunnen 
trekken op basis van zelfgerapporteerd gedrag. 
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5. AANBEVELINGEN 
 

1. TRIALS slaagt er in de doelgroep aan te spreken en binnen te halen. Deze 
strategie kan het best gehandhaafd blijven. 

2. De ervaringsuitwisseling wordt positief beoordeeld door de deelnemers, maar ten 
opzichte van de overige onderdelen het minst positief. Een mogelijkheid om dit te 

verbeteren is door met bestaand videomateriaal• te werken, zoals ook gedaan 
wordt bij het project Jonge Automobilisten. Eventueel kan ook eigen 
videomateriaal ontwikkeld worden. 

3. De inhoud van de feedback tijdens de praktijkrit dient meer gestructureerd te 
worden. Dit komt de consistentie van dit onderdeel ten goede. Men zou meer 
volgens de handleiding en de structuur van het project Jonge Automobilisten 
kunnen werken, waarbij teamgenoten feedback geven op elkaars rijstijl wat wordt 
aangevuld door de instructeur.  

4. Ook de inhoud van de verschillende baanoefeningen dient meer gestructureerd te 
worden. Baanoefeningen moeten op alle locaties en op alle TRIALS dagen 
uniform worden uitgevoerd. 

5. De snelheid waarmee verschillende baanoefeningen worden gegeven zou 
maximaal 50 km/ uur moeten zijn, zodat de nadruk niet komt te liggen op het 
maken van snelheid.  

6. Om uit te leggen wat er fout kan gaan als een auto in de berm komt (deel van de 
bermoefening) of als er zich een obstakel op de weg bevindt (elandproef) is het 
niet noodzakelijk dat deelnemers in de auto zitten. Observeren hoe de auto 
reageert terwijl een instructeur dit demonstreert is voldoende. 

7. Het vrachtwagenonderdeel is uniek voor TRIALS en wordt op een goede wijze en 
consistent gegeven. Het is verstandig dit onderdeel intact te laten. 

8. De criteria om dagwinnaar te worden zijn niet duidelijk voor de deelnemers. Het 
belangrijkste criterium om iemand tot dagwinnaar uit te roepen is het vertonen van 
het meest verkeersinzicht en het zich het meest bewust zijn van verkeersrisico’s. 
Het competitie-element kan beter worden gebruikt om de boodschap van TRIALS 
uit te leggen door deze criteria voor de winnaar helder uit te leggen aan de 
deelnemers. De inrichting van de finaledag wijkt sterk af van de doelstellingen 
van TRIALS. Op de finaledag worden TRIALS deelnemers beoordeeld op 
technische rijvaardigheden, en niet op de mate waarin ze veilig aan het verkeer 
deelnemen. Hiermee zou TRIALS zijn eigen doelstelling wel eens kunnen 
ondermijnen. Ook de finaledag zou beter gebruikt kunnen worden om de 
boodschap van TRIALS uit te dragen. 

9. Het maximum aantal TRIALS deelnemers is nu 36. Voor de baaninstructeurs is 
het wenselijk om het maximum aantal deelnemers te verminderen. 

                                                
• Bijvoorbeeld: “Als rijden onder invloed is toegestaan” 
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10. De TRIALS organisatie dient meer overzicht en controle te houden over de 
inhoud van de baanoefeningen en de praktijkrit, zodat de inhoud van deze 
onderdelen consistenter is.  

11. Mede gezien de ambitie van TRIALS om landelijk een training voor jonge 
automobilisten te organiseren, is het van belang dat er criteria worden opgesteld 
voor de selectie van TRIALS instructeurs. Het is van belang dat alle instructeurs, 
en niet alleen instructeurs die een bepaald onderdeel verzorgen, elkaar ontmoeten 
tijdens training, overleg en bijeenkomsten. 

12. De TRIALS organisatie dient criteria op te stellen om TRIALS instructeurs te 
evalueren. Afgaan op het oordeel van deelnemers over instructeurs biedt niet 
voldoende garantie dat een instructeur de onderdelen brengt zoals bedoeld is door 
de TRIALS organisatie.  

13. TRIALS is een eenmalige training voor jonge automobilisten. Wellicht heeft 
TRIALS meer positieve effecten op het verkeersgedrag van deelnemers als de 
training uit meerdere dagen of dagdelen bestaat, waarbij telkens een beperkt aantal 
aspecten van verkeersveiligheid worden belicht.  

14. Het is aan te raden om een lange termijn evaluatie van TRIALS uit te voeren 
waarbij ook gekeken wordt naar schade- en ongevalstatistieken. Hierbij zou 
specifiek op de effecten van de verschillende cursusonderdelen gelet moeten 
worden, zoals ongevallen waarbij jonge automobilisten in de berm zijn geraakt en 
ongevallen waarbij vrachtwagens betrokken zijn.  

15. Als TRIALS zou worden aangepast naar aanleiding van de resultaten van dit 
onderzoek is het zeer wel mogelijk dat de effecten van TRIALS op het 
verkeersgedrag van jonge automobilisten en hun risicoperceptie verandert. Mocht 
uit onderzoek blijken dat een aangepaste vorm van TRIALS positieve effecten 
heeft op het gedrag en de percepties van deelnemers en de verkeersrisico’s die zij 
nemen, dan zou TRIALS, of een vergelijkbare training, een goede aanvulling 
kunnen zijn op de bestaande rijopleiding. In dat geval verdient het aanbeveling om 
deze training enige tijd, bijvoorbeeld een jaar, nadat het rijbewijs is gehaald aan te 
bieden. Bovendien is het aan te raden om deze training te spreiden over meerdere 
trainingsdagen, bij voorkeur ook ruim gespreid in de tijd. Dat het lastig is om 
contact met de groep te behouden is evident, maar wellicht dat dit aan een 
herhaald opkomen voor rijbewijs in stappen of rijbewijsverlenging gekoppeld kan 
worden. 
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Bijlage 1   Evaluatieformulier TRIALS deelnemers 
 
 

Evaluatie (datum):  ...........................  
 
Naam: 

..............................................................  

 
 
 
1. Wat vind je van de verschillende 

onderdelen? 

− Ervaringsuitwisseling 

− Praktrijkrit personenauto 

− Praktijkrit vrachtauto 

− Slippen op nat wegdek 

− Noodstop op droog wegdek 

− Door de berm 

 
+ + + 0 - - - 
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� � � � � 

� � � � � 

� � � � � 

 
  

2. Welk onderdeel is het meest 
leerzaam? 

� Ervaringsuitwisseling 

� Praktijkrit personenauto 

� Praktijkrit vrachtauto 

� Slippen op nat wegdek 

� Noodstop droog wegdek 

� Door de berm 
 

  
3. Waar heeft deze dag voor jou 

het meest aan bijgedragen? 
� Bewustwording van de gevaren in het verkeer 

� Hoe vermijd ik gevaarlijke situaties? 

� Hoe los ik gevaarlijke situaties op? 

� Zelfaangeleerd gedrag verbeteren 
 

  
4. Denk je dat je nu je nu zekerder 

deelneemt aan het verkeer? 
� Absoluut 

� Waarschijnlijk wel 

� Geen verschil 

� Minder zeker 
 

  
5. Waarom heb je deelgenomen 

aan Trials? 
� Ik wilde meer bewust zijn van de gevaren in het 

verkeer 
� Ik wilde weten hoe ik gevaarlijke situaties op 

kan lossen 
� Ik wilde weten hoe ik gevaarlijke situaties kan 

vermijden 
� Ik wilde weten of ik mezelf verkeerd gedrag heb 

aangeleerd 
� Ik wil zekerder rijden in het verkeer 

� Ik heb een ongeluk gehad en wil over mijn 
angsten heen 

� Ik wil de korting op de autoverzekering bij Univé 

� Anders, namelijk 
 

Z.O.Z. 



 

 

6. Hoe vind je de begeleiding van 
de dag? 

� Uitstekend 

� Goed 

� Voldoende 

� Matig 

� Onvoldoende 

� Slecht 

Argumen
tatie:  
 

 
 
  

  

7. Was het een probleem voor jou 
om je eigen auto voor de testen 
te gebruiken? 

� Ja 

� Nee 

Argumentatie: 
 
 

 
 
  

  
8. Hoe waardeer je Trials als 

geheel? 
(Geef een cijfer van 1-10) 

 

 

  
9. Hoe kan Trials nog beter? 

 
 
 

 

  
10. Waar ken je Trials van? � Informatie thuis gekregen 

� TV / Radio 

� Website 

� Kranten 

� Promotieteam 

� Van horen zeggen / vrienden 

� Univé Verzekeringen 

� Anders, namelijk 
 

  
11. Wat je is geslacht? � Man 

� Vrouw 
 

  
12. Wat is je leeftijd? … jaar 
 
 

Namens het Trials team: BEDANKT! 
 

Word ook lid van onze hyve: 
Trials.hyves.nl 

 



 

Bijlage 2   Vragenlijst voor TRIALS deelnemers 
 

VRAGENLIJST 
 
 

Trials is geïnteresseerd in de mening en het rijgedrag van jonge automobilisten (tussen de 18 
en 27 jaar). Om hier een beeld van te krijgen heeft de Rijksuniversiteit Groningen een 
vragenlijst samengesteld. Wij willen je vragen deze vragenlijst in te vullen en terug te sturen 
vóór 25 mei. Hiervoor kun je de bijgevoegde antwoordenveloppe gebruiken. Een postzegel is 
niet nodig. 
 
 

Goede of foute antwoorden bestaan niet, we zijn geï nteresseerd in jouw mening 
 
 
De vragenlijst bestaat uit drie delen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 

MINUTEN. Onder degenen die de vragenlijst volledig invullen en terugsturen wordt een TOMTOM 
verloot die je kunt gebruiken in heel Europa (t.w.v. €199). Daarnaast verloten we 5 irisbonnen 
ter waarde van €25. Wil je kans maken op een van deze prijzen, vul dan hieronder je 
gegevens in.  
 
Deze gegevens worden alleen gebruikt om de winnaars van de TOMTOM en de irisbonnen te 
bepalen. Je gegevens kun je op dit aparte formulier invullen en worden niet gekoppeld aan je 
antwoorden op de vragenlijst. 
 
 
 
 Naam  

 Adres  

 Postcode  

 Woonplaats  

 
 
 
 
 

Maak kans op een TOMTOM of een van de vijf irischeq ues ter waarde van €25  

  

 



 

 

DEEL I - RIJVAARDIGHEID 
 

Dit deel van de vragenlijst gaat over jouw mening over jouw vaardigheden in het verkeer. Je 
kunt je mening geven door het cijfer te omcirkelen dat het beste bij jouw mening in de buurt 
komt. De betekenis van de cijfers 1 en 7 staan naast deze getallen. 
 

Een voorbeeld 
Als jij vindt dat je zeer goed je auto kunt corrigeren als je in een zijwaartse 
slip terechtkomt, omcirkel je de 7 bij de eerste vraag. Als je vindt dat je hier 
niet goed in bent omcirkel je de 2. Als je denkt dat je niet goed en niet 
slecht bent in het corrigeren van een zijwaartse slip, omcirkel je de 4. 

 
Als je per ongeluk niet het juiste getal hebt omcirkeld,         
zet een kruis door het foute antwoord en omcirkel het        
juiste antwoord  1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
 
1. Hoe goed zijn jouw vaardigheden in de auto op de volgende aspecten?  
 

  zeer slecht       zeer goed 

 de auto corrigeren als die in een slip raakt 1 2 3 4 5 6 7  
 onveilige verkeersituaties herkennen 1 2 3 4 5 6 7  
 op tijd remmen voor een obstakel op de weg 1 2 3 4 5 6 7  
 een auto veilig besturen bij glad wegdek 1 2 3 4 5 6 7  
          

 inschatten wat een veilige afstand tot je voorganger is 1 2 3 4 5 6 7  
 voorkomen dat onveilige verkeersituaties optreden 1 2 3 4 5 6 7  
 veilig handelen als je auto in de berm is beland 1 2 3 4 5 6 7  
 inschatten met welke beperkingen een vrachtwagenchauffeur 

te maken heeft 
1 2 3 4 5 6 7  

          

 snelheid aanpassen aan omstandigheden op de weg 1 2 3 4 5 6 7  
 op tijd uitwijken voor een obstakel als er geen tijd meer is om te 

remmen 
1 2 3 4 5 6 7  

 

2. Hoe waarschijnlijk is het dat jij bij een auto-ongeluk in het verkeer betrokken raakt 
doordat … 

 

  zeer 
onwaarschijnlijk 

     zeer 
waarschijnlijk 

 … je gevaarlijk hebt ingehaald? 1 2 3 4 5 6 7  
 … je te hard hebt gereden? 1 2 3 4 5 6 7  
 … je te dicht op je voorganger hebt gereden? 1 2 3 4 5 6 7  
 … je teveel risico’s hebt genomen? 1 2 3 4 5 6 7  
          

 … anderen gevaarlijk inhalen? 1 2 3 4 5 6 7  
 … anderen te hard rijden? 1 2 3 4 5 6 7  
 … anderen teveel risico’s nemen? 1 2 3 4 5 6 7  
 … anderen te dicht achter jou rijden? 1 2 3 4 5 6 7  
          

 … anderen onder invloed van alcohol autorijden? 1 2 3 4 5 6 7  
 … anderen niet goed auto kunnen rijden? 1 2 3 4 5 6 7  
 … er slechte weersomstandigheden zijn? 1 2 3 4 5 6 7  
 … de auto een technisch gebrek heeft? 1 2 3 4 5 6 7  
 … wegen gevaarlijk zijn? 1 2 3 4 5 6 7  
 



 

 

3. Wij willen weten hoe jij jouw rijgedrag in de auto inschat in vergelijking met andere 
automobilisten. Hieronder kun je aangeven hoe jouw rijgedrag is in vergelijking 
met automobilisten tussen de 18 en 27 jaar en een gemiddelde automobilist in 
Nederland? 

 
 

 In vergelijking met automobilisten tussen de 18 en 27 jaar  in Nederland, … 
 

 … hoe hard rijd jij in de auto? veel langzamer 1 2 3 4 5 6 7 veel harder 

 … hoe goed zijn je rijvaardigheden in de auto? veel slechter 1 2 3 4 5 6 7 veel beter 

 … hoe veilig rijd je in de auto? veel minder veilig 1 2 3 4 5 6 7 veel veiliger 

 … hoeveel kans is er dat je bij een auto-ongeluk 
betrokken raakt? 

veel minder 1 2 3 4 5 6 7 veel meer 

 
 

         

 In vergelijking met een gemiddelde automobilist in Nederland 
 

 … hoe hard rijd jij in de auto? veel langzamer 1 2 3 4 5 6 7 veel harder 

 … hoe goed zijn je rijvaardigheden in de auto? veel slechter 1 2 3 4 5 6 7 veel beter 

 … hoe veilig rijd je in de auto? veel minder veilig 1 2 3 4 5 6 7 veel veiliger 

 … hoeveel kans is er dat je bij een auto-ongeluk 
betrokken raakt? 

veel minder 1 2 3 4 5 6 7 veel meer 

 

4. Hoe vaak komen de volgende situaties voor terwijl je autorijdt? 
 

  nooit      altijd 

 je draagt je veiligheidsgordel tijdens het rijden 1 2 3 4 5 6 7   

 je passagiers dragen hun veiligheidsgordel tijdens het rijden 1 2 3 4 5 6 7   

 er liggen losse voorwerpen op je achterbank of hoedenplank 1 2 3 4 5 6 7   

 je ergert je aan vrachtwagens 1 2 3 4 5 6 7   
           

 je rijdt op de snelweg harder dan 120 km per uur 1 2 3 4 5 6 7   

 je rijdt binnen de bebouwde kom harder dan 50 km per uur 1 2 3 4 5 6 7   

 je rijdt dicht op je voorganger 1 2 3 4 5 6 7   

 je haalt in terwijl het eigenlijk niet kan 1 2 3 4 5 6 7   
           

 je belt in de auto, maar niet handsfree 1 2 3 4 5 6 7   

 je rijdt auto met meer dan 3 glazen alcohol op 1 2 3 4 5 6 7   

 je rijdt nog door terwijl een stoplicht net op rood is 
gesprongen 

1 2 3 4 5 6 7   

 

5. Ken je iemand die bij een auto-ongeluk betrokken is geweest?  ja  nee 

 

6. Sinds je je rijbewijs hebt, hoe vaak…. 
 

  vrijwel nooit      heel vaak 

 … heb je in moeten grijpen om een ongeluk te voorkomen? 1 2 3 4 5 6 7  

 … ben je de controle over je auto kwijtgeraakt terwijl je zelf reed? 1 2 3 4 5 6 7  

 

7. Sinds je je rijbewijs hebt, hoe vaak heb je een bekeuring gekregen   keer 

 voor een verkeersovertreding of –misdrijf? �
  

 als je meer dan 0 hebt ingevuld, waarvoor kreeg je deze bekeuring(en) 

 

 
 
 
 



 

 

8. Sinds je je rijbewijs hebt, hoe vaak ben je bij een auto-ongeluk   keer 

 betrokken geweest terwijl je zelf reed? �
  

 als je meer dan 0 hebt ingevuld, wil je hieronder uitleggen wat er is gebeurd 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wie veroorzaakte het ongeval?  jij  een ander 

 Had jij iets kunnen doen om het ongeval te voorkomen?  ja  nee 

 
 
 

DEEL II – BEOORDELEN VAN VERKEERSSITUATIES 
 
9. Stel je voor dat je met 120 km per uur op de snelweg rijdt. Hieronder staan 9 foto’s. 

Omcirkel de foto die het meest overeen komt met de afstand die jij tussen jouw auto 
en je voorganger zou kiezen? 

 

 

 

   

  

   

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 



 

 

10. Stel je voor dat je stilstaat omdat je linksaf wilt slaan en er komt een tegenligger 
aangereden met 50 km per uur. Omcirkel de foto die het meest overeenkomt met 
de afstand die jij zou kiezen om vóór de tegenligger langs linksaf te slaan?  

 

 

 

 
 
 
 
11. Hoe waarschijnlijk is het dat je … 
 

 heel  
onwaarschijnlijk 

    heel 
waarschijnlijk 

 … 130 km per uur op de snelweg gaat rijden als het hard regent? 1 2 3 4 5 6 7  

 … met één glas alcohol op achter het stuur gaat zitten? 1 2 3 4 5 6 7  

 … langzamer dan de maximum snelheid rijdt als het heeft 
gesneeuwd 

1 2 3 4 5 6 7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   

  

 

1 2 3 

4 5 6 

7 8  



 

DEEL III – ACHTERGRONDGEGEVENS 
 

Wat is je geslacht?    Man  vrouw 
     

Wat is je geboortejaar? 19    
    

Hoe lang heb je je rijbewijs?    jaar en   maanden 
      

Hoeveel kilometer rijd je ongeveer per jaar?  kilometer per jaar 

Hoeveel kilometer heb je het afgelopen jaar gereden?  kilometer 
    

Heb je een eigen auto?    ja  nee 
    

Wat is de hoogste opleiding die je hebt afgerond?  Basisschool 

   MAVO/ VMBO 

   HAVO 

   VWO 

   middelbaar beroepsonderwijs (MBO) 

   hoger beroepsonderwijs (HBO) 

   universitair onderwijs 

   
anders, 

nl………………………………… 

   …………………………………………… 
    

Wat doe je in het dagelijkse leven?  studeren  werken  anders, nl……………. 

       ………………..… 
        

In welke categorie valt je netto  inkomen per maand?  minder dan €1000 

    tussen €1000 en €1250 

    tussen €1250 en €1500 

    tussen € 1500 en €1750 

    meer dan €1750 en €2000 

    meer dan €2000 
     

Wanneer heb je aan TRIALS meegedaan?  2005  2006  2007  2008 
     

Waar heb je aan TRIALS meegedaan?  Drenthe  Friesland  Limburg 

  
(Assen) 

 
(Drachten) 

 
(Landgraaf/ 

Niederrhein 
     

Heb je iets veranderd aan je rijgedrag of auto sinds je aan TRIALS hebt meegedaan? 

(gebruik de achterkant van deze pagina als je meer ruimte nodig hebt)  ja    nee    

  �        

  wat heb je veranderd?  

 

  

Wat heb je geleerd bij TRIALS? (gebruik de achterkant als je meer ruimte nodig hebt) 

 

 
 

 

 

 

STUUR EEN VOLLEDIG INGEVULDE VRAGENLIJST TERUG EN MAAK KANS OP EEN 
TOMTOM (TWV €199) OF OP EEN VAN DE VIJF IRISCHEQUES (TWV €25) 

 

HARTELIJK  DANK  VOOR JE MEDEWERKING!!!!! 


