
 INFORMATIEFOLDER VOMOL

VEILIG OMGAAN
MET OPVALLEND

LANDBOUWVERKEER!



Ons advies: BLIJF OP VEILIGE 
AFSTAND VAN 

LANDBOUWVOERTUIGEN

VOMOL is een educatief programma voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool die op de fiets te 
maken krijgen met opvallend landbouwverkeer. Trekkers met machines kunnen een gevaar op de weg zijn en 
ongelukken hebben vaak een ernstige afloop, omdat slachtoffers altijd vallen onder de andere weggebruikers. 
Met dit programma, dat zowel een theoretisch als praktisch deel bevat, krijgen leerlingen inzicht in situaties 
en worden gevaren besproken, gezien vanuit de bestuurder van een trekker. Landbouwvoertuigen zijn groot,      
hebben veel ruimte nodig op de weg en hebben grote dode hoeken. Andere weggebruikers weten vaak niet  
wat ze moeten doen. 

De gemeente stimuleert het fietsgebruik. Samen met lokale organisaties laat “Tot Fiets!” zien wat er op fietsgebied 
mogelijk is in Alphen aan den Rijn, zie www.facebook.com/totfiets. Fietsveiligheid en verkeersvaardigheid vinden we 
belangrijk, daarom biedt de gemeente de VOMOL lessen aan in samenwerking met genoemde partijen”

Verkeersdeelname van kinderen is voornamelijk 
buiten schooltijd. Daarom is het belangrijk dat we 
stilstaan bij de gevaren van landbouwverkeer op 
de weg. Ouders/verzorgers hebben hierbij een 
voorbeeldfunctie. Houd u aan de verkeersregels en 
leg ze uit. Zeg onderweg waar uw kind op moet      
letten en houd ruim afstand bij landbouwvoer-
tuigen. Zo zorgen we met elkaar dat gevaarlijke 
situaties worden voorkomen.

De verkeersontwikkeling van kinderen

Er kunnen grote verschillen zijn in ontwikkeling, zelfs 
als kinderen dezelfde leeftijd hebben. Denk aan: inzicht, 
bewustzijn van bepaalde risico’s, voorzichtigheid en con-
centratie. 

Tot 8-9 jaar: Kinderen zijn snel afgeleid door de omgeving of vergeten het verkeer gewoon. Ook zien ze het 
gevaar niet aankomen. Een kind kan plotseling de straat over rennen zonder goed op te letten.

9-10 jaar: Kinderen leren nu al wat verkeersregels begrijpen en gaan leren om gevaarlijke situaties in te    
schatten. Ingewikkelde situaties of meerdere regels tegelijk, zijn nog wel lastig voor hen.  Ze beginnen te 
snappen dat je uit de buurt moet blijven van gevaarlijke voertuigen.

10-11 jaar: De meeste kinderen kunnen nu meerdere dingen tegelijk combineren en situaties vanuit een an-
der oogpunt bekijken. Eigen gedrag beoordelen en inlevingsvermogen zijn nog wel lastig, evenals hoofd- en       
bijzaken onderscheiden. Het kind kan dus niet goed inschatten wat andere weggebruikers gaan doen.

11-12 jaar: Vanaf deze leeftijd is het voor de meeste kinderen mogelijk om alle aspecten van het verkeer te 
begrijpen. Ze kunnen nu vanuit verschillende gezichtspunten situaties bekijken en beoordelen, ook als dit een 
combinatie is van verschillende regels of wanneer er andere omstandigheden zijn. Kinderen van deze leef-
tijd worden minder impulsief, maar vriendjes en vriendinnetjes beïnvloeden elkaar wel. Het is ook niet meer     
vanzelfsprekend om zich aan de regels te houden.

Tot 16 jaar: Jongeren hebben meer tijd nodig om informatie te verwerken dan volwassenen. Een beslissing 
nemen duurt langer, of ze nemen de verkeerde beslissing. Kans op een ongeval is nu groter, doordat ze meer 
risico’s nemen. Soms is groepsdruk ook van invloed voor bepaald gedrag.

25 jaar: Rond deze leeftijd is de ontwikkeling van het brein voltooid en mogen we ervan uitgaan dat de juiste 
beslissingen worden genomen.
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