


De vakman en zijn gereedschap 



Voorspelbare situatie (zelfsturende auto)



Cyclus van handelen



Perceptioneel-cognitieve model  (lineare cyclus 
handelen)



Hazard perception 2.0

Welke naam dan ook……..



GDE matrix

Goals for Drivers Education

- Kennis en vaardigheden

- Gewaarwording van risico factoren (alcohol, sensatie, veiligheid) 

- Zichzelf kunnen evalueren en verbeteren



De vaardigheid om snel in te schatten wanneer een 
verkeerssituatie om een actie van een bestuurder vraagt

Gevaarherkenning 1.0        Nederland



Gevaarherkenning 1.0        Nederland

Wat moet u doen?
A) Remmen
B) Gas loslaten
C) Niets doen



- 25 vragen 
(5 zinnig, 5 lastig maar bewegend dan …, 10 simpel, 5 discutabel)

- Lage norm maar wel te leren
- Competentiegericht
- Voor ervaren bestuurder lastig…..

- Heeft mij 1 jaar gekost om het te begrijpen

Voordelen en nadelen



- Engeland  (theorie)
- Duitsland (theorie)
- Australië (theorie)
- Amerika  (proef)
- Wallonië (theorie)
- Vlaanderen (praktijk)

Stap 1 Eerst de diverse oplossingen bekijken
Stap 2 Voordelen en nadelen (groepsdiscussie)
Stap 3 Wat zal kunnen werken in Nederland  

Andere oplossingen



Niemand kent de waarheid maar met alle inzichten/meningen 
komen we dicht bij een werkbare oplossing

Discussie uitgangspunt



Alcohol
Drugs
Vermoeidheid
Ruimtekussen

(NL: vragen 
verkeersinzicht)

Australië



14 films
Altijd 1 gevaar
1 film 2 gevaren

Engeland



5 films
5x kijken 
eindvraag

Duitsland



5 films 
(0, 1 of 2 gevaren)

1x kijken 
achter elkaar

10 gevaar, 6 goed

Wallonie



5 films 
(0, 1 of 2 gevaren)

1x kijken 

10 gevaar, 6 goed

Vlaanderen (praktijk)



Amerika (test)



Amerika (test)

a) Het verkeerslicht stond op rood
b) Het verkeerslicht stond op groen
c) Er kwamen geen treinen aan

Of

a) Er komt een trein aan
b) Onbewaakte spoorweg overgang
c) Bewaakte spoorweg overgang



Amerika (test)



VERJO (test)







Voordelen en nadelen



risico:

- unieke situaties die weinig voorkomen
- vragen die ook met foto kunnen
- hoge voorspelbaarheid
- hoge ontwikkelkosten
- bedenken logische afleiders

Voordelen en nadelen



- Tijd voor vernieuwing?
- Bewegend beeld?
- Foto's?
- Bewegend beeld, foto's etc ?
- Gamification?
- Apart onderdeel of integraal

Nederland en toekomst…..Q3-2019?




