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De auteur heeft uitsluitend gebruik gemaakt van de in het werk aangegeven bronnen, neemt de volledige 

verantwoordelijkheid op zich voor de inhoud en bewerking en staat in voor de bescherming van alle verzamelde 

gegevens. Omwille van de leesbaarheid wordt voor personen de mannelijke vorm gebruikt, maar deze verwijst 

altijd naar personen van beide geslachten. 
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VOORWOORD 
 

Fietsen is de trend. Of het nu met of zonder elektrische ondersteuning is, op het platteland 

of in de stad, fietsen heeft de toekomst. 

 
 

Als schoolinstructeur in de stedelijke omgeving van de stad Zürich ben ik vaak op straat 

te vinden met kinderen. Ik ben blij met de toename van het fietsverkeer. Tegelijkertijd 

merk ik dat veel fietsers zich niet aan de verkeersregels houden. Ben je je niet bewust van 

de gevaren? Acht u het risico van een eventuele maatregel gering? Of is het omdat het 

sociaal aanvaardbaar is geworden om snel door het kruispunt te rijden als het licht op rood 

staat? Helaas wijzen de ongevallencijfers voor fietsers in dezelfde richting als de verkoopcijfers 

voor tweewielers: naar boven. De redenen hiervoor zijn velerlei. 

 
 

Meer repressie, d.w.z. fietscontroles door de politie, zou helpen om het aantal ongevallen 

te verminderen. Naar mijn mening zou het echter zinvoller zijn te werken aan de attitudes 

en inzichten van de weggebruikers. En dat is waar de schoolinstructie om de hoek komt 

kijken. Wij bereiden de eindexamenklassen (9e klassen) van de stad Zürich in workshops 

voor op hun rol als verantwoordelijke weggebruikers. De nadruk ligt op persoonlijke 

verantwoordelijkheid. Het motto: "Wat kan ik doen voor mijn verkeersveiligheid?" 

 
 

Alcohol en afgeleid rijden zijn hier belangrijke onderwerpen. Hoe kunnen we deze 

gevaren zo indrukwekkend mogelijk aan jongeren laten zien en hen zo aanzetten na te denken 

over hun eigen daden? 

 
 

De verkeersongevallenstatistieken van de stad Zürich voor 2019 bewijzen dat preventie 

loont: geen enkel kind raakte ernstig gewond of kwam om het leven! In hoeverre de 

maatregelen tot dit zeer goede resultaat hebben bijgedragen, kan niet worden vastgesteld. 

Het toont echter aan dat alle betrokkenen op de goede weg zijn en dat hun werk vruchten 

afwerpt. 

 
 

Voor mij betekent het dat mijn dagelijks werk de moeite waard is. Dit motiveert mij dan 

weer om na te denken over wat ik doe. De kennis die ik heb opgedaan tijdens de CAS-

cursus "Specialist Teacher for Transport" in mijn werk in te brengen en iets daarvan in dit 

werk te laten terugkomen. 
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De schoolinstructie van de gemeentepolitie van Zürich leert kinderen vanaf de leeftijd 

van maximaal één 4jaar 16hoe ze zich veilig in het verkeer moeten gedragen. Om 

ongelukken te voorkomen, worden de lessen op een aan het niveau aangepaste manier en 

met een hoge mate van praktische relevantie gegeven. De laatste klassen van het gewone 

schoolniveau (9e klas) worden gesensibiliseerd voor hun rol als toekomstige motor- en/of 

autobestuurders. Naast de onderwerpen gevolgen van ongevallen, beschermende kleding/helm en 

veiligheidsgordels, wordt veel nadruk gelegd op rijvaardigheid, b.v. in verband met 

alcoholgebruik en afleiding. 

 
 

Alcoholgebruik en afleiding zijn de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Om de 

leerlingen de oorzaken en gevolgen op dit gebied zo realistisch mogelijk te laten zien, 

is vanaf het begin een fietsrijsimulator met virtual reality (VR)-technologie ontwikkeld. In 

het begin rezen de volgende twee vragen: 

 
 

• Hoe kan een nieuw ontwikkelde VR velo simulator worden ingepast in een bestaande 
onderwijseenheid over het onderwerp rijvaardigheid in verband met alcoholgebruik 
en afleiding? 

 
 

• Kan het gebruik van de VR velo simulator een meerwaarde opleveren voor de 
leerlingen in vergelijking met het vorige product (scooter rijden simulator)? 

 
 

Als projectpartner bij de ontwikkeling van deze VR velo simulator, beschrijf ik in dit 

artikel de ontwikkelingsstappen vanuit mijn standpunt. Ik richt me op de integratie van de 

VR velo simulator in de bestaande onderwijseenheid. Ik kon mijn zorgen en wensen voor 

deze onderwijseenheid inbrengen. Deze werden vervolgens in aanmerking genomen en 

toegepast bij de programmering van de software. 

 
 

Gelukkig kon, ondanks de huidige tegenslagen (Covid19 pandemie), de VR velo 

simulator worden gebruikt, getest en ook geëvalueerd in echte lessen in het status 

prototype met drie laatstejaars klassen. 

 
 

Vanuit mijn oogpunt zijn de door mij gestelde doelen bereikt. De leerlingen konden op 

indrukwekkende wijze kennismaken met het thema alcoholgebruik en afleiding in het 

verkeer. Aangezien de technologie in termen van ervaring is verbeterd, kan worden 

aangenomen dat een toegevoegde waarde wordt bereikt ten opzichte van het vorige 

MANAGEMENTSAMENVATTING 
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product. 
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Leren door ervaring. Dit is het motto voor de preventie van verkeersongevallen voor 

de eindexamenklassen (9e klas) van de stad Zürich. Deze lessen vinden elk 

wintersemester plaats in het verkeersopleidingscentrum van de stad Zürich in 

Schwamendingen. De jongeren, in de leeftijd van 15 tot jaar16, staan op het punt hun 

schoolopleiding af te ronden. Het is dus de laatste kans voor ons schoolinstructeurs om 

de leerlingen bewust te maken van de gevaren in het verkeer. Ik kijk altijd uit naar 

deze opleidingen omdat de lessen actie- en praktijkgericht zijn en emoties losmaken bij de 

leerlingen en hen aan het denken zetten. 

 
 

Samen met een collega ben ik verantwoordelijk voor deze dubbele les. Wij organiseren de 

simulators, maken de presentaties enz. zodat alle schoolinstructeurs van de stadspolitie hun 

lessen met deze hulpmiddelen kunnen geven. Bij het nadenken over de vraag of wij op de 

hoogte zijn van de onderwerpen en de inhoud, rezen de volgende vragen: Leren wij de 

jongeren de juiste inhoud die zij nu of in de nabije toekomst in het wegverkeer zullen 

tegenkomen? Zijn de ongevallen en gevaren die ook statistisch vaak voorkomen in dit 

leeftijdssegment? Wat heeft de toekomst in petto voor mobiliteit in een stedelijke 

omgeving? Gebruiken we de juiste media en middelen? Hoe kunnen we blijven 

verbeteren? 

 
 

"De afgelopen tien jaar is het aantal ernstige persoonlijke letsels bij inzittenden van 

auto's en motorrijders sterk gedaald. Voor fietsers daarentegen kon in dezelfde periode 

geen vermindering worden vastgesteld". (BFU, Sinus pagina 2019,16) 

 
 

In 2017 produceerde de verkeersafdeling van de stad Zürich (DAV) 360°-video's in 

virtual reality-modus om volwassen fietsers bewuster te maken. Een van de 

gevolgen, of proefproject, was het gebruik van deze video's in een lessenreeks voor 

verkeersbewustmaking in het zesde leerjaar. Het project werd wetenschappelijk begeleid 

en geëvalueerd door de ZHAW. Er werd aangetoond dat de leerlingen met een VR-bril 

gemotiveerder waren dan hun vergelijkingsgroep (Cordin et al., 2019). Een nadeel was 

de grote logistieke en technologische inspanning voor "slechts" twee lessen in vergelijking 

met het traditionele onderwijs. Indien het mogelijk zou zijn de VR-simulatoren op een vaste plaats 

te installeren, zou een toekomstige implementatie mogelijk zijn. Intern werd de 

mogelijkheid van een vaste installatie in de verkeersopleidingsfaciliteit overwogen. 

INLEIDING 
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Verbanden in verband met rijvaardigheid inzichtelijk maken om inzichten te creëren die leiden 
tot  een gedragshouding van minder 
 verkeersongevallen. 

De leerlingen kennen de effecten en gevaren van alcoholgebruik/afleiding en de negatieve 
effecten daarvan in het wegverkeer. 

Wij huren zogenaamde "scootersimulators" van de organisatie "Am Steuer nie, 

Unfallprävention im Strassenverkehr" (ASN) voor de bestaande lessen van de 9e klas. We 

gebruiken deze voor het onderwerp rijvaardigheid. In de late herfst van 2019 vernam ik dat de 

ASN van plan is een "fietssimulator met virtual reality-technologie" te produceren 

volgens hun ideeën. 

 
 

Samenvattend kan worden gesteld dat er regelmatig ongevallen gebeuren waarbij fietsers 

betrokken zijn. Een nieuw product voor opleiding op dit gebied wordt ontwikkeld bij de 

ASN. Deze VR-technologie zou in onze gebouwen kunnen worden geïnstalleerd voor de 

opleiding van klassen 9.tijdens de wintermaanden. 

 
 

Dit resulteert in de volgende leerdoelen voor de praktijkles: 
 
 

Indicatief streefcijfer 
 

 
 

Ruw doel 
 

 
 

Gedetailleerde doelstellingen 

Weet dat de consumptie van zelfs kleine hoeveelheden alcohol en afleiding fatale 
gevolgen kunnen hebben. 

De ervaring dat alcoholgebruik leidt tot een langere reactietijd, wat een negatief 
effect heeft op het reactietraject. 

Erkennen dat alcoholgebruik het gezichtsvermogen negatief beïnvloedt. 

De impact ervaren die een korte afleiding kan hebben. 

Weet dat bestuurders zich fit kunnen voelen na het nuttigen van alcohol, maar dat in 
werkelijkheid niet zijn en dus de risico's niet goed kunnen inschatten. 

 

Deze thesis werd mogelijk gemaakt door de samenwerking met de organisatie "Am Steuer 

Nie" (ASN), die het VR-Velosimulator project initieerde en mij mijn medewerking aanbood. 

ASN (voorheen Fachstelle ASN) werd in 1992 in Zürich opgericht. Het doel van de 

vereniging is een belangrijke bijdrage te leveren aan de vermindering van het aantal 

verkeersongevallen door middel van preventiemaatregelen. De vereniging biedt met 

name preventiemaatregelen aan op het gebied van verkeersongevallen die verband houden 

met drugs, vermoeidheid en afleiding, en ondersteunt de bevordering van alomvattende 

alcoholpreventie in het wegverkeer in Zwitserland. ASN maakt bij haar 

preventieactiviteiten gebruik van een combinatie van informatie, plezier en creativiteit.  

De medewerkers bezoeken middelbare scholen, beroepsopleidingen en 
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HOOFD 

THEORETISCHE ACHTERGROND 

LES VERKEERSONGELUK PREVENTIE9. 

middelbare scholen en bedrijven en clubs en verrijkt zijn clientèle met zijn gevarieerde 

aanbod. ASN bezit verschillende simulatoren, die zij gebruikt voor actiegericht onderwijs. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Prehistorie 

Deze les voor de gewone schoolklas9., zoals die later onderaan het informatieblad wordt 

weergegeven, heeft zich in de loop van de decennia ontwikkeld. 

 
 

Oorspronkelijk was het de bedoeling het probleem van de zogenaamde "disco-ongevallen" aan 

te pakken, d.w.z. verkeersongevallen die vooral 's nachts in het weekend worden 

veroorzaakt door jonge automobilisten. De aandacht ging vooral uit naar de kwestie van 

alcoholgebruik bij het besturen van een voertuig. Om deze hoofdoorzaak van ongevallen 

tegen te gaan, werd naast de theoretische lessen een nieuwe praktische component in 

de vorm van een rijsimulator met alcohol ontwikkeld. Dit was een gesimuleerde cockpit 

van een personenauto met een scherm. 

 
 

In de loop der jaren zijn de lessen aangepast aan de stand van de techniek. Momenteel 

wordt het thema rijvaardigheid in samenhang met alcoholgebruik onderwezen met 

behulp van een simulator voor het besturen van scooters. 

 
 

Huidige les 

De scooter rijsimulator maakt deel uit van de dubbele les "Verkeerslessen 9e graad". Na 

een gezamenlijke ontvangst en inleiding in het klaslokaal, wordt de klas in drie groepen 

verdeeld. Deze groepen werken dan elk gedurende 20 minuten aan drie posten en 

wisselen tijdens het werk. Aan het eind komt de klas bijeen in de klas en wordt na 

ongeveer een minuut weggestuurd.90 

 
 

 TopicFocus 
 

Welkom/Inleiding over  het onderwerp 

SchoollokaalOngevallenrisico's/ongevallenstatistieken 
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Het volgende informatieblad "Verkeerslessen 9e graad" geeft een overzicht van de 

dubbele les. Dit maakt de leerlingen gevoelig voor hun toekomst als auto-, motor- of 

fietsbestuurder in het wegverkeer. Het informatieblad dient als inleidende informatie voor 

leerkrachten en leerlingen. 

• Beantwoording van vragen/verzoekjes 

Uitdelen van informatiemateriaal (vrijwillig) 

 Redenen voor beschermende 
kleding op Roller  
/Show motorfiets 

Verschil in energie impact met/zonder helm 

Alcohol en het effect ervan op het 
lichaam 

- 
- 

 
 
 
 

Gezamenlijke conclusie 

botssimulator/helm 

Alcohol/sober op rijvaardigheid 

• Reactieafstand/remweg/stopplaats 

De verschillende gevolgen van een verkeersongeval 

belichten, met de nadruk op regresvorderingen. 

me
t 

Impact de • Toon  
 
 
 
 

Punt Gevolgen van ongevallen en 

•   Visuele voorstelling van de 
fysieke impact op het lichaam met 
video/poster 

Rijvaardigheid,   alcohol en 
de effecten op het 
lichaam 

 
 
 

Lot Scooter Rijden Simulator 

Gedachten over "Mijn bijdrage aan mijn verkeersveiligheid". 
(actieve en passieve veiligheid) 

• Leg het proces van post werk uit 

Simulatie van een kop-staartbotsing 

• Veiligheidsgordels/hoofdsteun 

 
 
 
 
 
 
Simulator na impact 
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Red framed: De simulatierit op de computer wordt vervangen door de VR velo simulator. 
 

Gebruikte onderwijsmethoden en media 

Het onderwijs wordt gegeven in kleine groepen van 5 tot 8 studenten per 

instructeur. Door gebruik te maken van de VR velo simulator wordt de actieve leerling 

een verkeerssituatie voorgeschoteld die de werkelijkheid zo dicht mogelijk benadert. Dit is 

een vorm van spelgebaseerd leren (anticiperend leren, d.w.z. leren door te anticiperen op 

mogelijke toekomstige situaties). Door gevaarlijke situaties zo echt mogelijk (zonder risico) 

te ervaren, kan gericht worden geëxperimenteerd. Uit de daaruit voortvloeiende resultaten 

kunnen dan weer conclusies worden getrokken over het gedrag in de echte wereld. Het 

uitzicht van de 
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ONGEVALLEN 

actieve student wordt uitgezonden naar een groot plat scherm. Op die manier ervaren ook 

de passieve leerlingen en de instructeur de simulatie. De ervaring van elke reeks wordt 

onmiddellijk met de leerlingen besproken en er worden conclusies getrokken. De 

bewegende simulatie doet een beroep op de verschillende zintuigen. De volgende media 

worden in de onderwijseenheid gebruikt: 

 
 

• Voor de onderwijseenheid wordt de nieuwe VR velo simulator van de ASN gebruikt als 
het belangrijkste leermiddel. 

 
 

• Om de leerlingen het statistisch hogere risico te illustreren dat jonge automobilisten 
lopen om te komen als gevolg van een verkeersongeval, heb ik gebruik gemaakt van een 
statistiek van de BFU in A3-formaat. Titel: Alcoholgehalte in de adem en relatief 
risico op een dodelijk verkeersongeval naar leeftijd. (BFU, stand van zaken 2019, blz. 
24) 

 
 

• Als onderdeel van de dubbele les krijgen de leerlingen een folder met veiligheidstips 
die is opgesteld door de schoolinstructie van de stadspolitie van Zürich. Het bevat de 
belangrijkste bevindingen van de hele les. 

 
 

• Talrijke affiches over rijvaardigheid zijn in de hele omgeving van het 
verkeersopleidingscentrum zichtbaar voor jongeren. Bron BFU; TCS, stadspolitie 
Zürich, enz. 

 
 

• Om het onderwerp kracht bij te zetten, geven wij de leerlingen na afloop van de les 
diverse brochures, flyers, informatiemateriaal, enz. van tal van aanbieders (ASN, 
TCS, BFU, enz.). 

 

Alle media zijn opgenomen in de bijlage. 
 
 

 
 

"Elk jaar raken in Zwitserland ongeveer 80.000 mensen gewond in het wegverkeer en 

sterven er ongeveer 200. Vooral voetgangers en fietsers in de bebouwde kom lopen 

gevaar. De BFU besteedt bijzondere aandacht aan het gedrag van jonge, beginnende 

bestuurders en aan de oorzaken van ongevallen waarbij alcohol en snelheid een rol 

spelen. " (BFU, status pagina 2020,15) 
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"De meest voorkomende oorzaken van ongevallen met ernstig letsel of dodelijke afloop 

waren onoplettendheid/afleiding2018 en het niet verlenen van voorrang. Ernstige 

ongevallen met te hoge snelheid en ernstige ongevallen met alcohol komen minder 

vaak voor, maar zijn ernstiger." (BFU, Sinus pagina 2019,30) 

 
 

"In 2018 raakten in Zwitserland 431 weggebruikers ernstig of dodelijk gewond bij 

alcoholgerelateerde ongevallen." (BFU, Sinus pagina 2019,70) 

 
 

Jongvolwassenen tussen 18 en 24 jaar veroorzaken gemiddeld om de 14de ernstige 

verkeersongeval. Zij zijn vaak de belangrijkste oorzaak van ernstige ongevallen in de 

schemering en in het donker - vooral in het weekend - en op snelwegen. Mannen in 

deze leeftijdsgroep hebben aanzienlijk meer ongevallen dan vrouwen, het aandeel van 

mannen is aanzienlijk hoger, vooral bij slippartijen en zelf veroorzaakte ongevallen. 

(BFU, Sinus 2019) 

 
 

In de stad Zürich waren er 2015totale2019 ongevallen 26'838en ongevallen2603 waarbij 

de hoofddader tussen en18 jaar 24oud was. Dat is 9,7 %. Als we de 2603 ongevallen 

waarbij jongvolwassenen betrokken waren, nader bekijken op basis van de belangrijkste 

oorzaken: alcohol en afleiding, komen de volgende cijfers naar voren: Bij 
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ongevallen114, de 
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DOELGROEPANALYSE 

Hoofdoorzaak "invloed van alcohol". Dat is 4,4 %. Bij 991 ongevallen was de 

hoofdoorzaak "onoplettendheid en afleiding", wat neerkomt op ongeveer %38,1. 

(Verkeersongevallenstatistieken van de stad 

 
Zurich, DAV) 

 

 
 

De doelgroep bestaat uit jongeren tussen 15 en 16 jaar. Op deze leeftijd zitten ze in een 

overgangsfase. Enerzijds zitten zij midden in de puberteit, anderzijds staan zij op het 

punt hun schoolopleiding af te ronden en dus voor ingrijpende beslissingen over hun 

komende beroepskeuze te staan. 

 
 

Als men zich in de huidige levenssituatie van leerlingen verplaatst, is het logisch dat zij 

misschien wel geïnteresseerd zijn in het onderwerp verkeersveiligheid, maar dat het 

niet op de 1e of 2e plaats staat in hun persoonlijke agenda van de belangrijkste 

onderwerpen op de huidige hitlijst. Evenzo is de status van de schoolmeester, die 

misschien al bekend is sinds de kleuterschool, sterk veranderd naarmate de schoolleeftijd 

is toegenomen. De leerlingen kijken met een kritischer blik naar de dame of heer in 

het blauwe uniform dan aan het begin van hun schoolcarrière. Op deze leeftijd 

willen de leerlingen op ooghoogte als jonge volwassenen worden behandeld en eisen zij 

bovenal respect. Enkelen hebben soms ook de neiging openlijk te provoceren tegenover 

de leraar. 

 
 

Om de lessen zo succesvol mogelijk te laten zijn, helpt het zeker als de leerlingen in de 

voorgaande jaren al les hebben gehad van dezelfde docent en er dus een band bestaat. 

Bovendien doet de docent er goed aan zich bewust te zijn van de moeilijke fase in het 

leven van de studenten en hen voor zich te winnen met professionele en sociale 

bekwaamheid. 

 
 

Het praktische gedeelte van de opleiding voor voetgangers en fietsers, dat begint bij de kleuterschool en eindigt 
bij de 

De opleiding die in graad 5 plaatsvond, is voor de jongeren al lang afgerond. In de zesde, 

zevende en achtste klas werken ze met hen in de klas aan verkeerszin, de 

voorrangsregels en 3A-training (leeftijd, intentie, aandacht). Er mag dus worden uitgegaan 

van een gevorderde kennis van het verkeer en een gedeeltelijk ontwikkeld 

verkeersgevoel. Zij moeten in het algemeen bekend zijn met de verkeersregels voor 

fietsers. Een paar leerlingen zijn in het bezit van de rijbewijscat. M (bromfiets) of zelfs 

cat. F (speciale categorie, tot 45 km/u). Verkeerservaring varieert sterk onder jongeren 

en kan niet algemeen worden aangenomen. 
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Het ontwikkelingsstadium op deze leeftijd varieert sterk. Op de leeftijd van tot 15jaar16 

bevindt de jongere zich in de midden- tot eindfase van de puberteit. Deze 
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ALCOHOL ALS RISICOFACTOR 

De ontwikkeling gaat niet van een leien dakje voor de jongeren en hun omgeving. 

Ervaringen in de klas bevestigen bijvoorbeeld de neiging om zichzelf te overschatten, 

overdreven rolgedrag (machogedrag) of zelftwijfel ten gevolge van een veranderd uiterlijk. 

Vaak wordt innerlijke kwetsbaarheid beantwoord met terugtrekking of agressief 

gedrag. 

 
De reden hiervoor is, onder andere, de grote anatomische ontwikkeling die tegelijkertijd in 

de hersenen plaatsvindt, vooral in de frontale kwab. Dit resulteert in onzekerheid en 

verwarring in emotionele situaties: Tieners reageren geïrriteerd en humeurig. Verkeerde 

inschatting en het nemen van risico's zijn ook typisch voor jongeren. Aangezien de frontale 

kwab in de eerste plaats verantwoordelijk is voor communicatie, het plannen van 

acties en het onderdrukken van impulsen, kunnen deze specifieke functies tijdens de 

rijpingsperiode worden verstoord. Adolescenten beoordelen sociale situaties heel anders 

dan volwassenen, vooral als het om beslissingen gaat. Adolescenten schatten gevaren 

gewoonlijk minder ernstig in dan volwassenen. Hun bewustzijn van veiligheid en gevaar is 

zwakker. Zelfs objectief gevaarlijk gedrag wordt door hen vaak als niet riskant gezien, 

maar heeft alleen met anderen te maken (dit gebeurt alleen bij anderen, ik kan sneller 

reageren of beter remmen, etc.). Dit vertekende beeld maakt het moeilijk jongeren te bereiken 

voor voorlichtingscampagnes over risico's en gevaren. Omdat zij denken dat het alleen 

anderen treft, zijn velen niet bereid hun gedrag te veranderen. Andere redenen kunnen 

onvoldoende kennis zijn (b.v. over snelheden, remafstanden, effecten van alcohol, 

enz.) en onvoldoende cognitieve vaardigheden (te weinig verbeeldingskracht, logisch 

denken, enz.). Praktische preventie en educatie van verkeersongevallen gaan dit tegen en 

leveren daarom een belangrijke bijdrage. (Limbourg, blz. 2011,ff6.) 

 
 

 
 

De volgende factoren leiden tot een opeenstapeling van verkeersongevallen bij 

jongvolwassenen: Het gebruik van zwaar gemotoriseerde voertuigen, mannelijk geslacht en 

weinig rijervaring. Verder, onaangepaste snelheid, sociaal-economische status, alcohol. 

Alcohol is nog steeds een belangrijke beïnvloedende factor, maar die is afgenomen 

door het alcoholverbod voor nieuwe bestuurders. Afleiding, vooral door de mobiele 

telefoon met zijn verschillende gebruiksmogelijkheden, zijn bijna even belangrijk. 

(Hertach et al., blz. 2019,ff53, BFU) 

 
 
 

ALCOHOLGEBRUIK DOOR JONGEREN 
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Alcohol is stevig verankerd in de Zwitserse cultuur. Kinderen leren van jongs af aan dat 

consumptie algemeen aanvaard is. In de adolescentie zijn het echter niet zozeer de ouders, 

maar de adolescenten van dezelfde leeftijd die het gebruik van alcohol (en/of eventueel 

ook andere verslavende middelen) beïnvloeden. Het gebruik van alcohol in de 

adolescentie kan verschillende doelen dienen: het gevoel volwassen te zijn, bij een groep 

te horen, angsten of remmingen te verminderen, verveling of eenzaamheid te doorstaan. 
 

Bron: Internet, suchtschweiz.ch 
 
 

Zoals goed te zien is in de bovenstaande grafiek, consumeren mannelijke pubers meer 

alcohol dan het vrouwelijke geslacht van dezelfde leeftijd. Alcohol is wijdverspreid onder 

adolescenten. Voor veel adolescenten en jonge volwassenen is "voordrinken" voordat ze 

naar een club gaan gewoon onderdeel van de routine. (Internet, suchtschweiz.ch) 

 
 
 

RECHTSGRONDSLAG VOOR HET GEBRUIK VAN ALCOHOL IN HET VERKEER 
 
 

Sinds oktober1. wordt rijden onder invloed normaal niet langer2016 bestraft met een 
boete. 

Bloedtest, maar gemeten met het ademalcoholmonster. Nieuwe, afdoende 

ademalcoholmeters worden gebruikt om te bepalen hoeveel milligram alcohol er in 

een liter adem zit. Met de nieuwe meetmethode verandert de meeteenheid in mg/l in 

plaats van per mille. Hierdoor worden de waarden gehalveerd: 0,5 promille komt nu 

overeen met 0,25 mg/l. De meetmethode is dus veranderd. De meetmethode is dus 

veranderd, maar de grenswaarden niet. De voordelen: snelle resultaten, pijnloze tests en 

een goedkope procedure. Met het oog op het volgende 
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REMAFSTAND - BEÏNVLOEDENDE FACTOREN 

tabel (blz. 16) en de fysiologische effecten die optreden, is het niet verwonderlijk dat de 

grens voor het besturen van een motorvoertuig ligt bij een ademalcoholconcentratie 

van mg/l0.25 (of 0,5 promille bloedalcoholconcentratie). Vanaf 0,25 mg/l is men 

strafbaar in de zin van dronkenschap (niveau-overtreding). Er is sprake van een 

gekwalificeerde alcoholconcentratie wanneer het ademalcoholgehalte 0,4 mg/l of meer 

bedraagt. Dit is een overtreding en leidt tot een waarschuwing intrekking van het 

rijbewijs. Sinds 1 januari 2014 geldt voor nieuwe bestuurders (houders van een rijbewijs op 

proef) een volledig verbod om onder invloed van alcohol te rijden. 

 
Uit een oogpunt van meting moet de waarde lager zijn dan 0,05 mg/l (0,1 promille). 

Deze verordening is ook van toepassing op beginnende bestuurders, begeleiders van 

beginnende bestuurders, beroepschauffeurs en rijinstructeurs. Bij het besturen van een 

fiets (motorloos voertuig) geldt dezelfde waarde als voor motorvoertuigen (overtreding 

van mg/l0.25). (SVG, /2020 TCS, Alkohol und Konsequenzen, blz2018,. 

 
4 ff.) 

 
 
 

FYSIOLOGISCHE EFFECTEN VAN ALCOHOL 
 
 

Alcoholgehalte in het bloed in 
promille 

(komt overeen met adem 
alcohol concentratie) 

Alcohol kan het menselijk organisme op de 
volgende manieren beïnvloeden: 

0.2 - 0.5 

(0,1 - 0.25mg/l) 

Aandacht, gezichtsscherpte en gehoorvermogen nemen af. 
De reactietijd neemt toe, evenals de neiging om risico's te 
nemen. 

0.5 - 1 

(0,25 -0.5 mg/l) 

Het evenwicht is verstoord, de reactietijd neemt merkbaar 
toe, het nachtzicht en de concentratie zijn verminderd. 
De remmingen zijn verminderd, overschatting van 
de rijvaardigheid neemt toe. 

1 - 2 

(0,5 - 1mg/l) 

Spraakstoornissen, verwarring, oriëntatie 
problemen, tunnelvisie. 

Over 2 

(Boven mg/l1) 

Geheugenverlies, verminderd bewustzijn, verlies 
van motorische coördinatie. Risico op acute 
alcoholvergiftiging met verlamming en 
ademhalingsstilstand. 

 
 

TCS, Alcohol en gevolgen, blz. 2018,2 
 
 

 
 

De remafstand (AW) van een voertuig bestaat uit de reactieafstand (RW) en de remafstand 

(BW). De RW (van de waarneming van gevaar tot het optreden van gevaar) 
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van de remvertraging) gedraagt zich lineair en is afhankelijk van de afgelegde snelheid 

en de reactietijd. De BW wordt beïnvloed door vele factoren (bv. 

a. Snelheid, gewicht, remsysteem, grip van de banden, toestand van de weg, helling van 

de weg, enz.) (AAIB, 

Fysica in het wegverkeer, 2008) 
 
 

 FiguurInternet, https://www.leifiphysik.de/mechanik/lineare-bewegung- 

vergelijkingen/uitzicht/stoppad (oranje = reactiepad) 

 
 

Bovenstaande grafiek toont indicatieve waarden. Het is bedoeld om twee kenmerken te tonen: 

1. In tegenstelling tot de RW gedraagt de BW zich niet lineair met de afgelegde snelheid, 

maar verviervoudigt deze ongeveer bij tweemaal de snelheid. (10 m BW bij 40 km/u, 

m 41BW bij km/u80). 

 
2. Bij hogere snelheden is het vooral de BW die bepalend is voor de AW. (op 

120 km/u 93 m BW tot 33 m RW, factor 3). Omgekeerd geldt: hoe lager de 

snelheid, hoe kleiner de invloed van de remafstand op de remafstand. De 

reactieafstand maakt dan het grootste deel van de remafstand uit. (bij 20 km/h is de 

RW aanzienlijk groter dan de BW). Deze regel is van toepassing tot een rijsnelheid van 

https://www.leifiphysik.de/mechanik/lineare-bewegung-gleichungen/ausblick/anhalteweg
https://www.leifiphysik.de/mechanik/lineare-bewegung-gleichungen/ausblick/anhalteweg
https://www.leifiphysik.de/mechanik/lineare-bewegung-gleichungen/ausblick/anhalteweg
https://www.leifiphysik.de/mechanik/lineare-bewegung-gleichungen/ausblick/anhalteweg
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De conclusie van de ongevalsoorzaken voor de praktijklessen is voor mij dat naast de 

hoofdaandacht voor rijvaardigheid (in verband met alcohol) ook snelheid 

(remweg/residuele snelheid) alsmede afleiding (reactietijd/weg) een onderwerp moet 

zijn in de VR velo simulator. 

VIRTUELE WERKELIJKHEID 

van ongeveer km/h40. Bij hogere snelheden slaat de verhouding om en is de remafstand 

aanzienlijk langer dan de reactieafstand. Eén seconde wordt over het algemeen als 

richtwaarde voor de reactietijd aangenomen. Om de AW in te korten, hebben we 

twee mogelijkheden: Wij kunnen de snelheid verminderen (invloed op RW en BW) 

en/of de reactietijd verkorten door klaar te staan om te remmen. Dit kan de 

reactietijd met tweederde (1/3 s) verkorten. Alcoholgebruik en/of afleiding 

(mobiele telefoon, onoplettendheid, enz.) kunnen de gemiddelde reactietijd ook 

verlengen tot drie, vier of zelfs meer seconden. 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Reaktion_(Verkeerssituaties) Dit kan fatale gevolgen 

hebben voor ongevallen, vooral in stadsverkeer en bij lage snelheden. 

Gevolgen die misschien helemaal niet waren voorgekomen zonder afleiding, 

alcoholgebruik, enz. 

 

 
 
 

 
 
 

DEFINITIE 
 
 

Virtuele realiteit, of kortweg VR, is de weergave en gelijktijdige waarneming van de 

werkelijkheid en haar fysische eigenschappen in een realtime computergegenereerde, 

interactieve virtuele omgeving. VR geniet een toenemende populariteit en wordt al lang niet 

meer alleen in de amusementsindustrie of in videospelletjes gebruikt. Een klassieker is 

zeker de toepassing voor de opleiding van piloten in vluchtsimulatoren. In principe zijn er 

praktisch geen grenzen aan het gebruik van VR-technologie. De gebruiker bevindt zich in 

een virtuele wereld, die echter aannemelijk wordt geacht als de interactie correct en logisch 

is. De software moet zo getrouw mogelijk zijn aan de reproductie om geloofwaardig over te 

komen. Om een gevoel van onderdompeling te creëren (de gebruiker in de virtuele wereld 

in te sluiten) zijn speciale uitvoerapparaten nodig, VirtualReality headsets genaamd, een 

soort "brillen" met geïntegreerde projectie, om virtuele werelden weer te geven. Om een 

ruimtelijk effect te creëren, worden twee beelden gegenereerd en vanuit verschillende 

perspectieven weergegeven (stereoprojectie). Vervolgens wordt het desbetreffende beeld 

aan het juiste oog toegevoerd. Bovendien zijn speciale invoerapparaten nodig voor 

interactie met de virtuele wereld. In dit geval een fiets op een rol met verschillende 

sensoren om in de virtuele wereld te handelen, b.v. versnellen, remmen, sturen. Er zijn 

speciale 360°-films nodig, zodat de gebruiker zich vrij in de virtuele ruimte kan bewegen, 

https://de.wikipedia.org/wiki/Reaktion_(Verkehrsgeschehen)
https://de.wikipedia.org/wiki/Reaktion_(Verkehrsgeschehen)
https://de.wikipedia.org/wiki/Realit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Stoffeigenschaften#Physikalische_Stoffeigenschaften
https://de.wikipedia.org/wiki/Echtzeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Interaktivit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Virtualit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Systemumgebung
https://de.wikipedia.org/wiki/Virtual-Reality-Headset
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VR VELOSIMULATOR 

PLANNING EN ONTWIKKELING 

die van tevoren met een speciale camera moet worden opgenomen. De programma's 

moeten in staat zijn complexe driedimensionale werelden in real time en stereo 

(afzonderlijk voor linker- en rechteroog) te berekenen. Dit stelt hoge eisen aan de 

prestaties van de processor, vooral bij de rijsimulatie (fietssimulator), om misselijkheid, 

de zogenaamde "bewegingsziekte", uit te sluiten of zo mogelijk te verminderen (Internet, 

Wikipedia). 

 
 
 

ONDERZOEK NAAR DE EFFECTIVITEIT VAN VR-BRILLEN 
BIJ VERKEERSLESSEN 

 

Zoals in de inleiding vermeld, is een proefproject over de effectiviteit van VR-brillen 

bij verkeerslessen wetenschappelijk begeleid en geëvalueerd door de ZHAW. 6 

Schoolklassen uit groep 6 van de stad Zürich kregen les van de schoolinstructeur met 

voorlichtingsfilms over het herkennen van gevaarlijke situaties met fietsen. De ene helft 

van de klas kreeg klassikaal les (beamer); de andere helft kreeg les met de nieuwste VR-

brillen en de bijbehorende 3D-films. 

 
 

De conclusie van de studie: terwijl de VR-groep betere waarden had voor alertheid en 

tevredenheid en voor het vermelden van het schouderaanzicht, kon de "beamer-groep" 

zich de aanbevolen handelingen van de verkeersinstructie aanzienlijk beter 

herinneren, die niet direct het onderwerp van de films waren. (b.v. klaar staan om te 

remmen, langzaam rijden). De belangrijkste reden voor dit verschil ligt voor de hand: de 

docenten van de scholen waren vertrouwd met de klassieke les, terwijl de VR-les nieuw 

terrein was en daarom nog minder coherent. Punt 4.1 Conclusie van de studie luidt 

verder: De doorslaggevende factor lijkt de inhoud te zijn waarmee dergelijke nieuwe 

apparaten worden gevuld en hoe zij uiteindelijk zinvol in het onderwijs worden 

gebruikt. De huidige studie ondersteunt dat VR-brillen ook precies dit bepaalde 

potentieel hebben voor het overbrengen van kennis. Het toont echter aan dat het 

gebruik van VR op zich niet in de plaats kan komen van het persoonlijke contact met de 

schooldocent en zijn klassieke lessen, maar wel een nuttige aanvulling kan vormen. 

(Cordin et al., pp.2019, ff45) 

 
 
 
 

 
 

 
 

Om de VR velo simulator met succes te kunnen gebruiken in de lessen van de 9e klas, 
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moest het apparaat in principe eerst worden ontwikkeld. Tijdens het proces had ik de 

gelegenheid het hele project te begeleiden en actief deel te nemen. 
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Contact / Motivatie 

Toen ik hoorde dat de ASN van plan was een VR velo simulator te ontwikkelen, was mijn 

interesse gewekt en nam ik contact op. De directeur van ASN, Chantal Bourloud, 

waardeerde mijn belangstelling voor het project. Na verdere besprekingen werd ik 

uitgenodigd voor de startbijeenkomst als "projectpartner". Ik was opgewonden door het 

idee en de mogelijkheden die werden onthuld. Het was mij onmiddellijk duidelijk dat ik 

van deze gelegenheid gebruik wilde maken en het project wilde voortzetten. Het gebruik 

van een VR-fietssimulator in bestaande lessen zou namelijk een meerwaarde kunnen 

betekenen. 



Diploma scriptie VR Velosimulator, Schällibaum C. (2021) | 
26 

 

Het volgende schema geeft een overzicht van de verschillende ontwikkelingsstappen. 
 
 
 

 
 
 

 
BEHOEFTEANALYSE 
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Het "hart" van de geplande onderwijseenheid is de VR velo simulator. Het bedrijf Virtual-

Reality Learning GmbH, eigendom van Lionel Kuster, werd door de ASN belast met de 

ontwikkeling en realisatie van de VR velo simulator. De startbijeenkomst voor het project 

vond plaats in januari 2020. Volgens ASN is dit de eerste ontwikkeling in zijn soort in 

Europa. Het project is dienovereenkomstig uitdagend, maar tegelijkertijd vrij in zijn 

ontwikkeling. Na de presentatie van het projectidee door ASN, werden de verwachtingen, 

wensen, eisen, etc. van de VR-simulator door alle deelnemers gepresenteerd. Een bont 

boeket van ideeën voor de hardware en software kwam samen. De verzamelde input, 

ideeën en opmerkingen werden door de ASN verzameld, verwerkt en later aan alle 

deelnemers toegezonden. De opdracht bestond erin de inputs te analyseren, er prioriteiten 

aan te geven en vervolgens een lijst op te stellen van de behoeften voor de toepassing of 

het gebruik ervan. Het resultaat aan de kant van de stadspolitie van Zürich: 

 
 

Hardware 

• Echte fiets of hometrainer (compact qua ruimte/transport) 
 

• Zithoogte gemakkelijk instelbaar voor TN 
 

• Realistische besturing en aandrijving 
 

• Extern groot scherm voor "passieve deelnemers" en schooldocent 
 

• Realistisch remmen (b.v. gebruik van slechts één rem leidt tot langere BW) 
 

• Gebruikersvriendelijkheid 
 
 

Software 

• Gebruiksvriendelijke/zelfverklarende software 
 

• Programmastructuur Vast programma of met triggers (activeringspunten)? Allebei 
mogelijk? 1 programma met trigger / meerdere simulaties met vaste volgorde? 
Controle opties TN? Hoe? Vooraf ingestelde programma's 

 
• Het moet mogelijk zijn de rit op elk moment te stoppen 

 
• Simulatie van rijvaardigheid, snelheidsverschillen (e-bike met 45 km/u vs. fiets met 

km/u22, afleiding (mobiele telefoon, muziek, enz.) 
 

• Kan in verband worden gebracht met reële gevaren in het wegverkeer (b.v. autodeur 
openen, auto afslaan, vrachtwagen (dode hoek), achteruitrijdende auto, tramsporen, 
door rood licht rijden, niet over de schouder kijken bij het links afslaan, koptelefoon 
dragen). 

 
• Onderwerp: Zichtbaarheid, licht/kleding (hoe haalbaar? Gevaar van andere onverlichte 

fietsers?) 
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• Bereidheid om te stoppen bij zebrapaden (vaak onvoldoende bereidheid van fietsers) 
 

• Deelnemer met VR-bril kijkt naar zijn "gesimuleerde" handen op het fietsstuur 
 

• Kunnen handgebaren worden gebruikt? Hoe? Fysiek gedrag en visuele reactie in VR 
moeten zo identiek mogelijk zijn (bv. handgebaar, arm zichtbaar, enz.). 

 
 

Ik presenteerde de school instructie "verlanglijstje" voor een VR velo simulator van de ASN. 

Dit om de punten duidelijk te maken. De ASN nam de punten op in hun lijst van 

eisen en gaf deze door voor ontwikkeling. 

 
 

Twee centrale elementen voor de VR simulator zijn de snelheidsreductie en de veilige 

stand van de VR velo simulator. Op mijn verzoek demonstreerde Franco Grisotto 

(recreatieve fietser/vriend van mij) enthousiast zijn indoor roller trainer met 

snelheidsreductie. De projectleiders Petra Gartenmann en Lionel Kuster kregen zo een 

belangrijke eerste indruk van een mogelijkheid om de fiets te bevestigen en een 

natuurgetrouwe meting van de gereden snelheid. 

 
 

In juni presenteerde de ASN een eerste visuele voorstelling van de software op een PC-

scherm. De illustraties waren zeer realistisch en gaven een positieve eerste indruk. 

 
 
 

TESTRIT MET HET EERSTE PROTOTYPE 
 
 

Begin september was2020 het zover. Samen met andere geselecteerde deskundigen van 

BFU, ACS, FVS, DAV enz. werd ik uitgenodigd voor de presentatie van het eerste prototype. 

Op de volledig bekabelde fiets, die kennelijk nog een prototype is, kon in drie 

scenario's worden proefgereden: 

 
 

1.  Scenario:Eenauto rijdt achteruit uit een parkeervak ons fietspad op van rechts. 

2.  Scenario:Eenvrachtwagen kruist zonder waarschuwing ons fietspad bij het 

rechtsafslaan (dode hoek met perspectiefwisseling fietser/vrachtwagenchauffeur). 

 
3. Scenario: Als je langs een stilstaande colonne rijdt, gaat plotseling de passagiersdeur 

open. 

 
 

Alle drie de scenario's leveren een plotseling gevaar op voor de fietser. Als5 locatie werd 

de Langstrasse in het stadsdeel gekozen. Na de presentatie werden de volgende 

vragen gesteld door de 
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deelnemers de meningen en indrukken oppikten. Degenen die de VR-simulator testten, waren 

onder de indruk van wat zij ervoeren, sommigen voelden zich een beetje duizelig in het hoofd 

(bewegingsziekte). Ik voelde ook een zinkend gevoel in mijn maag tijdens de noodstop, 

maar dat ging snel over. 

 
 
 
 
 

Testrit van het eerste prototype bij de ASN, september (2020links Lionel Kuster, Ch. Schällibaum) 
 
 

Mijn persoonlijke indruk: 

• Indrukwekkende ervaring met potentieel voor diverse toepassingen 
 

• De stabiliteit van de fiets moet nog worden verbeterd (gevaar voor kantelen bij 
abrupte manoeuvres mogelijk) 

 
• De tijd tussen het op de fiets stappen en klaar zijn om te vertrekken moet korter 

worden 
 

• Hardware en software moeten worden verbeterd (bv. staafdiagrammen worden te 
klein weergegeven) 

 
• Scenario's herzien en aanpassen 

 
 
 

PLANNING VAN DE PRAKTISCHE TOEPASSING 
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Met de ASN was van tevoren afgesproken dat ik het prototype zou mogen gebruiken bij 

wijze van proefproject tijdens de lessen in de 9e klas. Ik kreeg de kans om een gewenste 

reeks samen te stellen met aangepaste inhoud/scenario's voor onze opleiding. 

 
Mijn hoofdwerk kon beginnen. 

 
 

Mijn gedachten waren als volgt: Hoe kunnen de bovengenoemde grove en fijne 

doelstellingen in minuten20 onderwijstijd worden gerealiseerd? Hoe zou een 

implementeerbaar, logisch lesverloop eruit kunnen zien? Welke "gevaarlijke triggers" zijn 

realistisch, realiseerbaar en hebben een groot "aha-effect" op de leerlingen? Hoe kunnen 

zoveel mogelijk leerlingen de VR-simulator actief ervaren in deze zeer korte lesreeks van 

20 minuten? 

 
 

De grootste uitdaging voor mij is de korte onderwijstijd van slechts 20 minuten per groep 

met ongeveer 7 leerlingen. Bovendien zullen we bij de piloot werken met een VR-

fietssimulator. Met de tot nu toe gebruikte scooter rijsimulatoren, hadden we acht 

rijsimulatoren beschikbaar. Op die manier kunnen alle leerlingen tegelijk actief 

uitproberen en ervaren, wat met de VR-simulator niet mogelijk is, omdat er maar één 

proefapparaat is. Of het in de toekomst om logistieke, technische en vooral 

methodologische redenen mogelijk zal zijn met meerdere VR-rijsimulatoren tegelijk te 

trainen, is onzeker. Op dit moment kan ik mij om de bovengenoemde redenen geen 

praktische uitvoering met meerdere apparaten voorstellen. 

 
 

Ik heb me intensief beziggehouden met de vragen over de uitvoering. Naar aanleiding 

daarvan heb ik op de ASN in september de volgende onderwerpen gepresenteerd: 

 
 

• Reactietijd (waarneming van gevaar tot het remmen) 
 

• Stopafstand: reactieafstand plus remafstand (staafdiagram) 
 

• Alcohol/stimulerende middelen o Vergelijking 5nuchter/alcoholisch0 (0. 2/0. 8/1. 2per mille) 

o Omschakelbare visuele effecten buiszicht/wazig, effecten op RW, BW, AW 
tijdens het rijden. 

 
• Afleiding (bijv. mobiele telefoon) 

 
• Nieuwe scenario's (autodeur van een geparkeerd voertuig rechts in plaats van de 

stilstaande kolom links, vrachtwagen vervangen door uitwijkende auto op fietspad) 

 
Deze onderwerpen moeten in de volgende volgorde worden uitgevoerd: 

Leerling (A) is actief aan het rijden op de VR-simulator. De andere leerlingen 

observeren zijn gedrag en reacties op de fiets en ook op het flatscreen. Deze 
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weerspiegelt het gezichtsveld van de fietser. Na een paar seconden rijden wordt een 

gevaarlijke situatie (trigger X1) geactiveerd, zoals zou kunnen gebeuren in het dagelijks 

fietsen (3 rijinstellingen, p. 26). Dit wordt gevolgd door een reactie van de leerling (A) op 

de gevaarlijke situatie. Daarna wordt de simulatierit beëindigd, de VR-bril afgezet en het 

verloop plenair besproken. Er is een verandering aangebracht. 

 
 

Leerling (B) begint aan dezelfde cursus op hetzelfde startpunt. Echter, onder de 

gesimuleerde invloed van alcohol. De passieve leerlingen verwachten nu hetzelfde gevaar 

als in het voorbeeld 1.met leerling A. Op dit punt gebeurt er echter niets. Pas later op de 

route doet zich een gevaarlijke situatie voor (Trigger X2), maar die is anders dan bij de 

eerste leerling. Leerling (B) reageert, de simulatie wordt gestopt en de volgorde wordt 

plenair met alle leerlingen nog eens doorgenomen. 

 
Leerlingen (C) volgen. Zelfde route, zelfde startpunt. Het onderwerp is afleiding door 

een mobiele telefoon. De gevaar-trigger is weer anders (Trigger X3). Verrassend is dat dit 

gevaar zich eerder voordoet dan bij de eerste twee testrijders, wat veel deelnemers 

verbaast. Na de bespreking van de rit in de plenaire vergadering volgt de conclusie en het 

einde van de les. 

 
 

Samengevat zijn er verschillende 3rijomstandigheden (A = nuchter, B = 

dronken, C = afgeleid), op dezelfde rijroute met verschillende gevaren 

(triggerpoints X1, X2, X3) op verschillende locaties. 

 
 

Onderwerp Afleiding (mobiele 

telefoon/sober) 

Stopafstand in het 

algemeen (nuchter) 

Alcohol 

(gealcoholiseerd) 

Trekker X3 X1 X2 

Gevaar Auto zwenkt Auto rijdt achteruit Autodeur gaat 
open 

 
 

(Leerling A) Stopafstand in het algemeen (auto rijdt achteruit onze rijstrook in) 

• Klaar voor de rem 
 

• Reactietijd 
 

• Botsing / geen botsing (onderwerp stopafstand, reactieafstand, remafstand) 
 

• Gebrek aan ervaring/verkeersgevoel 
 

• Vergelijkingsdiagram met/zonder alcohol (restsnelheid bij botsing) 
 

• (eventueel en2. passage3. met andere snelheid (e-bike met km/h45), invloed van 
snelheid op remafstand) 
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(Leerling B) Alcohol (autodeur van geparkeerde auto gaat plotseling open) 

• Aanrijding (verplicht want onder invloed van alcohol) 
 

• Kwestie van schuld vs. gevolgen van ongevallen (verwondingen) 
 

• Vergelijking nuchter/alcoholist (tabel/ staafdiagram tonen) 
 

• Resterende snelheid vergeleken met nuchter (mogelijk?) 
 

• Alcoholgrens voor nieuwe chauffeurs, algemeen, fietsers 

• Alcohol en lichamelijke gevolgen (tunnelvisie door beperkt gezichtsveld, moeite met 
het focussen van de ogen, verminderd evenwicht, verhoogd risicogedrag, enz.) ) 

 

(Leerling C) Afgeleid door mobiele telefoon (nuchter, deelnemer wordt afgeleid door 
mobiele telefoon (gaat over, neemt op) op hetzelfde moment dat een voertuig naar rechts 
uitwijkt op het fietspad). 

• Reactietijd zonder afleiding? Reactie afstand, stop afstand, rest snelheid Gevaar 
gedetecteerd zonder afleiding? 

 
• De gevolgen van afleiding laten zien, wat is een seconde.... 

 
• Kijk gedrag 

• Slechts één hand op de remhendel (langere remweg, kantelen mogelijk) 
 
 

De suggesties voor de proefles voor de negende klas werden openlijk ontvangen en 

besproken tijdens de rondetafelconferentie met de deelnemers aan het project. Het idee 

van verschillende triggers/scenario's voor ongevallen op dezelfde route in verschillende 

rijomstandigheden werd goed bevonden en kreeg navolging. Toch rezen er bij mij enkele 

vragen bij het overwegen van de procedure: Hoe kunnen de meetcriteria met elkaar 

worden vergeleken als niet alle deelnemers zich met dezelfde snelheid voortbewegen 

met de VR-simulator? Is het mogelijk de triggers van de ongevallen aan te passen aan de 

snelheid van de deelnemers (variabele regeling)? Hoe kunnen de vrij lage rijsnelheden worden 

gebruikt om de deelnemers op indrukwekkende wijze te laten zien dat de remafstand bij 

tweemaal zo hoge snelheid verviervoudigt? Hoe kan de "mentale" aanpassing van de 

deelnemers aan een personenauto, motorfiets of scooter tot stand worden gebracht? 

 
 

Bepaling van de procedure met het ASN 

Het projectteam, onder leiding van Petra Gartenmann, bestudeerde het voorstel, dat voor 

hen al zeer coherent was. Op basis hiervan werden slechts kleine wijzigingen 

aangebracht. Lionel Kuster en zijn team van ontwikkelaars hebben nu een nieuwe route 

geprogrammeerd met de drie triggers volgens de nieuwe ASN-specificaties. De nieuwe 

route is niet langer de Langstrasse in district 5, zoals het geval was bij het eerste 

prototype, maar de Dörflistrasse in district 11 bij het Hallenstation. Het voordeel: de 

Dörflistrasse heeft meerdere rijstroken, kan met km/h50 worden bereden en heeft een 
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lichte helling. De fietsers rijden 
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PRAKTIJKGEDEELTE 

CONDITIEANALYSE 

De snelheid van fietsers op de Dörflistrasse is dus bijna gelijk aan die van het overige 

verkeer. In vergelijking met de Langstrasse heeft de Dörflistrasse een fietspad. 

 
 
 

TESTRIT MET HET TWEEDE VR-PROTOTYPE 
 
 

Na het spel is voor het spel, zeggen ze in voetbalkringen. Het is waarschijnlijk 

vergelijkbaar in ontwikkeling. Na het proefdraaien van het 1e VR prototype (en de 

evaluatie), volgde de ontwikkeling van het 2e VR prototype. In de afgelopen twee maanden 

werd niet alleen de software aangepast, maar werd ook de hardware, d.w.z. de VR-fiets, 

volledig vervangen door een nieuwe fiets en werden de bekabeling, sensoren, enz. 

aangepast. 

 
 

Om de VR-simulator op de proef te stellen voordat hij voor het eerst echt met deelnemers 

wordt gebruikt, is bij de ASN een proefrit gemaakt met proefpersonen. Het bedienen van 

de simulator vereist (nog) speciale kennis, en daarom heeft Petra Gartenmann de 

moderatie overgenomen. We waren allemaal opgetogen, want de test duurde 16 minuten 

en was succesvol. 

 
De VR velo simulator was nu klaar voor zijn eerste echte gebruik! 

 
 

 
 

 
 

Ik was van plan de proefles uit te voeren tijdens de reguliere trainingssessies in het 

wintersemester in de verkeersopleidingsfaciliteit van de stad Zürich. Drie 

eindexamenklassen van de Feld-school in district 4 waren op 26 november verheugd deel te 

nemen. Naast het regelen van de data, legde ik de procedure en de bijzonderheden 

van het proefproject aan de leraren uit. Dit was onder meer met betrekking tot de 

evaluatie. Voorts moest bij de planning en uitvoering rekening worden gehouden met de 

volgende punten: 
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TAXONOMIE 

 

SuS = Leerlingen 
 

 
 

Het lesplan werd opgesteld op basis van de vastgestelde volgorde van de ASN. Dit 

bevat de chronologische volgorde van de les. 

 
 

Voor de volledige procedure van deze dubbele les verwijs ik naar het informatieblad en de 

toelichtingen, blz. 9 e.v. Na de ontvangst en de theoretische inleiding wordt de klas 

verdeeld in drie groepen, waarvan er één de VR-fietssimulator ervaart met een 

instructeur van de school. 
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Tijd 

[min] 

Inhoud / Substap Activiteiten 

Inputverwerking 

Controle 

Materiaal Wie 

1 Covid-19 beschermende maatregel: 

Ontsmetting 

Lessen in de klas Ontsmettingsmiddel SI TN 

1 Procedure uitleggen 

Huidige VR Simulator 

Klassikaal 

onderwijs (I) 

 SI TN 

2 Voorbereiding 

Leerling (A) neemt plaats op VRVelo, 
stelt zadelhoogte in, zet VR-bril op 

Klassikaal 

onderwijs (I) 

VR-simulator 

(PC,  scherm, 
ventilator) 
Whiteboard 

SI TN 

4 Leerling A: Stopafstand    

 (Auto wijkt uit naar rechts op het 
fietspad) 

Simulatie 
aandrijving 

(actief: leerling1) 

VR-simulator 

(1. Voorbeeld) 

 

 (A) rijdt weg (nuchter) ervaart gevaar 
 ReactieResultaat? 

(passief: 

overblijvende 

leerlingen) 

 SI 

TN 

 
Onderwerpen:  

Lessen in de klas 
 
Evaluatieschema 

 

 Botsing, remparaatheid Reactietijd 
RW/BW/AW 

Invloed van snelheid op BW 

Onderwijslee

rgesprek 

(I+V+K) 

RW/BW/AW 

Whiteboard/Pictogra
mmen 

 

2 Verander Leerlingen voor VR 
Simulator 

Desinfecteer VR-bril, stel fiets af, zet 
VR-bril op 

Klassikaal 

onderwijs (I) 

Ontsmettingsmiddel SI TN 

4 Leerling B: Alcohol    

 (TN rijdt naar rechts onder invloed van 
alcohol) 

Simulatie aandrijving VR-simulator  

 geparkeerde voertuigen, autodeur gaat 
plotseling open) (B) rijdt weg. Ervaringen 
GevaarReactieResultaat  

(actief: leerling1) 

(passief: overgebleven 

(2e voorbeeld)  

 Botsing Leerling)   

    SI 
 Onderwerpen:   TN 
 Schuldvraag/letsel, 

 vergelijki
ng RW/BW/AW, beïnvloeding alcohol? 

Lessen in de klas 

Onderwijspraatje 

Beoordelingsschema 
RW/BW/AW 

 

  (I+V+K)   
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UITVOERING VAN HET PROEFPROJECT MET HET ASN 

 Zicht (tunnelvisie, enz.), afstand tot 
geparkeerde voertuigen, overbrugging 
naar PW, motor, risicogedrag van 
jongeren, groepsdynamiek, redenen 
(nemen van risico's, gebrek aan ervaring 
en anticiperend rijden), diagram van 
dodelijke ongevallen BFU, alcohollimiet 
voor nieuwe bestuurders 

 (vervagen in gezichtsveld) 
 
 
Whiteboard/Icon 

 
 

Statistieken BFU A3 

Formaat (dodelijk 

Ongevallen/alcohol/leefti
jdsgroepen) 

 

2 Verander Leerlingen voor VR 
Simulator 

Desinfecteer VR-bril, stel fiets af, zet 
VR-bril op 

Klassikaal 

onderwijs (I) 

Ontsmettingsmiddel SI TN 

4 Leerling C: Afleiding   
 (voetganger steekt de weg 
over tussen stilstaande auto's) (C) rijdt 
weg wordt    afgeleid    door 
 ringtone kijkt    omlaag  
   naar    mobiele 
telefoon    (stuur), op hetzelfde 
moment verschijnt een voetganger 
tussen de auto's en steekt voor hem de 
weg   over ReactieResultaat 
  botsing 

 

Simulatie 

aandrijving 

(actief: 

leerlingen1) 

(passief: overige 

leerlingen) 

 

VR-simulator 

(3e voorbeeld) 

 

  
Onderwerpen: 

   

 Afleiding, reactietijd, gevaar ontdekt 
zonder afleiding? Afleiding als een 
algemeen probleem op de weg. Wat leidt 
ons allemaal af? 

Blikgedrag, RW/BW/AW, gevolgen 
afleiding (wat is een seconde...), conclusie 
vragen, 

 
 
 
Klassikaal 

onderwijs 

Onderwijsgespr

ek (I+V+K) 

 
 
 
Beoordelingsschema 

RW/BW/AW 

 
Whiteboard / 
Pictogrammen 

SI 

TN 

 Sluiting    

 
 

(SI = schooldocent, TN = deelnemer/leerling) 
 
 

 
 

De bediening van de simulator vereist nog steeds een grondige kennis. Daarom heeft 

de ASN aangeboden ons te helpen met de opleiding. Petra Gartenmann nam de leiding, 

terwijl Chantal Bourloud en ik co-faciliteerden. Vol verwachting wachtten we op de 

drie lessen in november.26. 
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Indrukken van de lessen 
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De volgende mindmap bevat indrukken en inzichten: 
 
 

 
 

Afgezien van het feit dat de eerste klas een kwartier te laat kwam en ons onder tijdsdruk 

zette, verliep de pilootdag vlot en naar tevredenheid. De leerlingen van de drie klassen 

waren gemotiveerd en genoten van de lessen. De reacties waren zeer verschillend, zoals 

hierboven te zien is. De eerste les was erg emotioneel. De allereerste deelnemer 

bijvoorbeeld slaakte een luide kreet en was zichtbaar opgewonden terwijl hij op de 

simulator reed. De 2e klas was gereserveerd en moest soms gemotiveerd worden om te 

rijden. De middagklas was dan een gemiddelde van de eerste twee klassen. De 

cognitieve rijvaardigheid van de leerlingen op de simulator was ook zeer verschillend. 

Alles was aanwezig: verschillende rijsnelheden, kijkgedrag, rijbaangedrag, waarneming 

van gevaren, remgedrag, enz. Het is dus duidelijk dat dit tot verschillende resultaten leidt. 

Dit daagde op zijn beurt de facilitatoren uit en vereiste van hen dat zij snel aanpasten 

wat zij hadden ervaren. Petra, die de hoofdmoderatie op zich nam, beheerste deze 

valkuilen met aplomb. Samen met de co-facilitators Chantal en mijzelf, zijn we erin 

geslaagd om de ervaring met de studenten door te nemen en de relevante inzichten eruit 

te halen. 

RESULTATEN EN REACTIES 
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HOE REALISTISCH WAS DE RIT MET DE SIMULATOR? 

 
 

De 54 studenten van de VR Pilot hebben deelgenomen aan een online enquête (Google 

Forms) met negen vragen (zie bijlage voor vragen en resultaten). Om ook een directe 

vergelijking met de conventionele simulators voor het besturen van scooters te krijgen, 

werden op 7 december 46 andere studenten ondervraagd. Deze werden op de 

"conventionele manier" onderwezen, kwamen uit andere schoolgebouwen en werden ook 

door andere schoolinstructeurs onderwezen. De studenten werd onder meer gevraagd naar 

het realisme en de bewegingsziekte. 
 

 

 

 

 
De VR velo simulator wordt beter beoordeeld in termen van realisme, maar de nadelen van 

de VR velo simulator in termen van bewegingsziekte wegen zwaarder dan de scooter 

rijden simulator. De negende open vraag was: "Tot slot, uw mening. Wat kunnen we beter 

doen?" Hier zijn enkele van de uitspraken (alleen VR fietssimulator enquête): "Alles was 

goed", "Dank u", "Dat iedereen het kan proberen", "Verbeter de graphics", "Ik vond het echt 

leuk en het was leuk", "Meer tijd omdat ik niet kon fietsen", "Niets, nada", "Niets, het was 

geweldig". 

LEERLINGENENQUÊTE / VERGELIJKING MET KLASSIEK ONDERWIJS 
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PROFESSIONELE FEEDBACK SCHOOL INSTRUCTEURS 

EVALUATIE MET HET ASN 

 
 

Door tijdgebrek konden niet alle leerlingen de VR-simulator op de fiets actief ervaren. Van 

de in totaal 54 leerlingen hebben er 29 de VR-fietssimulator actief ervaren, 25 passief als 

toeschouwer op het grote scherm. Aangezien dit een belangrijk verschil in de les 

betekent, verwachtte ik grote verschillen wat betreft realiteitsrelevantie, plezierfactor en 

gevoeligheden. Verrassend genoeg was er niet veel verschil tussen de twee groepen wat de 

realiteit betreft. De actieve deelnemers hadden iets meer plezier dan de passieve 

deelnemers, wat te verwachten was. Anderzijds hadden zij twee keer zoveel kans om zich 

misselijk, duizelig of hoofdpijnig te voelen, wat al even weinig verrassend is. Tenslotte is de 

vrees dat er veel teleurgestelde studenten zouden zijn die niet actief konden rijden, niet 

uitgekomen. Mijn persoonlijke indruk toen ik dit observeerde was ook dat sommige studenten 

nogal blij waren dat ze niet hoefden te rijden. 

 
 

 
 

Spontaan namen 9 schoolinstructeurs de gelegenheid te baat om als deelnemer de VR velo 

simulator te ervaren. Hun feedback is belangrijk voor mij en wordt gedetailleerd in de 

mindmap (p. 32). De belangrijkste bevindingen uit deze enquête: zij vonden het gebruik 

ervan prettig; bewegingsziekte was meer uitgesproken dan bij de leerlingen (2 

klaagden over hoofdpijn/duizeligheid), zes kunnen zich voorstellen les te geven met de VR-

simulator, drie ook na nader onderzoek. De nieuwe technologie en daardoor een betere 

inleving in de situatie wordt als een toegevoegde waarde genoemd. Velen zien de 

complexere bediening en matiging, alsmede bewegingsziekte als een uitdaging. De 

schoolinstructeurs zouden graag visueel verbeterde graphics zien, een gemakkelijkere 

bediening en een vermindering van de bewegingsziekte. 

 
 

 
 

Chantal, Petra en ik waren het erover eens dat de proef geslaagd en positief was. Ik 

presenteerde de studentenevaluatie en de professionele feedback van de docenten van 

de school. Tijdens de professionele uitwisseling hebben wij een aantal punten besproken 

die onder onze aandacht waren gekomen en verbeterd moesten worden of die reeds 

werden aangepast: 

 
 

• Verbetering van bewegingsziekte door: akoestische remgeluiden, luchtstroom 
ventilator, betere startmodus, trilplaat voor staan (oneffenheden in de weg) 

 

VERGELIJKING VAN ACTIEVE EN PASSIEVE DEELNEMERS AAN DE VR VELO 
SIMULATOR 
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• Verbeterde zijdelingse stabiliteit door extra steunen aan de achterkant 
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• Eenvoudiger bediening (bv. door menubesturing) 
 

• Kleinere overbrengingsverhouding 
 

• Fiets met lage instap (ook geschikt voor oudere deelnemers) 
 

• Nagaan of het mogelijk is om de bemiddeling alleen uit te voeren 
 

• Verbetering van de grafische vormgeving (b.v. fietsstroken duidelijk als zodanig herkenbaar). 
 

• Afzonderlijk programma remtest/stopafstand 
 

• Doeltreffender afleiding door mobiele telefoon, tekstbericht in plaats van beltoon 
(push-up bericht) 
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"Kan een nieuw ontwikkelde VR velo simulator worden opgenomen in een bestaande 

onderwijseenheid over rijvaardigheid?" Dit was de eerste vraag van mijn proefschrift. Ja, ik 

denk het wel. Dankzij de technologie, de moderatie en een coherent proces is het mogelijk 

de leerlingen op een indrukwekkende manier waardevolle informatie bij te brengen, 

zelfs in een zeer kort tijdsbestek. 

 
 

De tweede vraag betreft de toegevoegde waarde van de VR velo simulator ten 

opzichte van de conventionele scooter rijsimulator. Deze vraag is moeilijker te 

beantwoorden. Dit blijkt ook uit de enquête onder de studenten. Of er sprake is van 

toegevoegde waarde hangt volgens mij sterk af van de desbetreffende facilitator. 

Bovendien zullen wegens tijdgebrek nooit alle studenten actief kunnen rijden, en wordt de 

onderdompeling in deze virtuele wereld helaas aan sommigen van hen ontzegd. Het doel 

van een simulator is de werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen. En dat is wat de VR 

fietssimulator biedt. Door de verdere ontwikkeling van de VR-fietssimulator kan worden 

aangenomen dat de technologische toegevoegde waarde zal toenemen. Als wij er 

dankzij deze toegevoegde waarde in slagen de leerlingen de gevolgen van alcohol en 

afleiding in het verkeer nog indrukwekkender dan voorheen te laten zien, dan zal ik ook 

deze vraag met ja beantwoorden. 

 
 

Een blik in de toekomst 

Dit is bevredigend. De VR velo simulator wordt verder ontwikkeld door de ASN. De 

hierboven genoemde punten zullen in de komende maanden worden uitgevoerd. In het 

voorjaar van 2021 zal Kapo Bern de VR-Velosimulator (statusprototype) gebruiken om 

diverse preventieve operaties op haar grondgebied uit te voeren. De belangstelling voor 

de VR-Velosimulator is toegenomen bij diverse aanbieders van ongevallenpreventie. 

Tegen de zomer van 2021 zullen extra locaties en een afzonderlijk programma van 

remtests worden toegevoegd. Het doel van de ASN is om eind augustus 2021 betrouwbare 

VR velo simulatoren te kunnen presenteren en aanbieden voor echt gebruik. Met het oog 

op het in de toekomst meer gebruiken van de VR velo simulator voor de trainingen van 

de stadspolitie van Zürich over de thema's alcohol en afleiding, zal ik in contact 

blijven met de ASN en de ontwikkelingen op de voet blijven volgen. 

 
 

Steun 

Ik wil mijn oprechte dank betuigen aan de ASN, in het bijzonder Chantal Bourloud en Petra 

Gartenmann, die dit proefschrift in de eerste plaats mogelijk hebben gemaakt en mij de 

kans hebben gegeven om vanaf het allereerste begin een actief projectlid te zijn. 

SLOT DEEL 
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Resultaten van de studentenenquête (alle cijfers in procenten) 
 

 

 

BIJLAGE 
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De negende en laatste vraag van de online-enquête luidde: "Tot slot, uw mening. Wat 

kunnen we beter doen?" 19 Leerlingen hebben deze vraag beantwoord. van hen17 hebben 

een concrete verklaring afgelegd, waarvan de meeste positief waren, zoals vermeld op blz. 

34. Drie leerlingen zouden meer tijd willen omdat ze niet met de VR velo simulator konden 

rijden. Twee zouden betere graphics willen. 
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Pedagogische hulpmiddelen 
 
 

 
Bron: BFU, stand van zaken 2019, blz. 24. 
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BFU (2018), Poster, Alcoholcampagne - Wie drinkt, rijdt niet - Bierglas / Wijnglas 
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Touring Club Zwitserland (2018), Brochure 
 

 

 
 

Nooit aan het stuur, kraskaart alcohol, formaat A5 
 
 

Keywords: VR fietssimulator, VR fiets, VR rijsimulator, preventie fiets, preventie verkeer, 
preventie fietsongevallen, preventie en bewustwording, simulatie verkeersongevallen, 
preventie wegverkeer. 
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