Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is een belangrijk thema voor de provincie Utrecht. De provincie zet zich in voor veilige wegen en
voor veilig gedrag van de weggebruikers. Zij stimuleert en ondersteunt daarom verkeerseducatie en – voorlichting.
De provincie werkt daarbij samen met gemeenten, scholen en aanbieders van educatieve projecten.

Praktijkdag jonge
automobilisten
Jonge, beginnende automobilisten hebben vier tot

• Amersfoort

zes maal zoveel kans op een ongeluk als ervaren

• Baarn

bestuurders. Daarom organiseert de provincie

• Bunschoten

Utrecht de Praktijkdag, een aanvullende cursus voor
jonge automobilisten van 18 tot 25 jaar die pas
hun rijbewijs hebben gehaald.

• De Ronde Venen
•	Eemnes
•	Leusden
•	Lopik
• Montfoort

Inhoud praktijkdag

• Oudewater

Tijdens de Praktijkdag oefenen de deelnemers onder andere met

•	Renswoude

het maken van een noodstop, het rijden van bochten, het

•	Rhenen

ontwijken van obstakels en het ontsnappen uit een auto op de

•	Soest

kop. Ze ervaren hoe lang de remweg is bij verschillende snel-

• Utrechtse Heuvelrug

heden. Ze leren hoe ze kunnen omgaan met de mogelijkheden en

• Veenendaal

beperkingen van hun auto en hoe ze moeten inspelen op

• Woerden

wegkenmerken. Conclusie van de dag is dat je als autobestuur-

• Woudenberg

der veel invloed hebt op je eigen verkeersveiligheid en die van

• Wijk bij Duurstede

anderen.
Voor wie?

Contactpersoon

De cursus staat open voor leerlingen van MBO- en HBO-instellingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

in de hiernaast vermelde gemeenten. Het NIV informeert de

de provincie Utrecht, Charlotte Daalderop,

instellingen over de praktijkdag. Studenten van deze opleidingen

charlotte.daalderop@provincie-utrecht.nl.

kunnen gratis deelnemen aan de Praktijkdag. Deze vindt plaats
op het eigen terrein van de uitvoerder in Barneveld.

Voor een impressie wat de praktijkdag inhoud kijk op:
https://youtu.be/TDdS3jpS0nw.

Gemeenten kunnen de praktijkdag ook aanbieden in de

Veel onderdelen uit dit filmpje komen ook terug in de

eigen gemeente. Hiervoor is een mobiele baan beschikbaar.

Praktijkdag Jonge Automobilisten.

De gemeente regelt e.e.a. zelf met de uitvoerder.

