
Het Verkeerskundig
Studiecentrum — kortweg
aangeduid als het VSC —
is een interdisciplinair
onderzoeksinstituut dat

deel uitmaakt van de
Fakulteit der Psychologische,

Pedagogische en
Sociologische

Wetenschappen, hoewel
het ook nauwe banden
onderhoudt met een

viertal andere fakulteiten,
met name die der Rechten,
Geneeskunde, Ekonomie

en Ruimtelijke
Wetenschappen. Het VSC
is in 1977 voortgekomen

uit de enkele jaren
daarvoor gevormde

Werkgroep Verkeerskunde.
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DE WETENSCHAPPELIJKE STUDIE VAN HET
wegverkeer is heel lang een exklusieve aange-
legenheid geweest van verkeerstechnici en
verkeersekonomen. Tot omstreeks 1960 be-
stond er voor de weggebruiker dan ook nau-
welijks aandacht. Voorzover er al sprake was
van systematisch onderzoek van de menselij-
ke faktor betrof dat vrijwel uitsluitend het
vaststellen van de geschiktheid van (aan-
staande) beroepschauffeurs. De psychologi-
sche tests die daarbij gebruikt werden bleken
echter onbetrouwbaar, en in de jaren vijftig
raakten ze dan ook geleidelijk in onbruik.
Omstreeks 1960 vond een belangrijke om-
wenteling plaats in de theoretische psycholo-
gie, die ook konsekwenties had voor de ver-

keerspsychologie. Sedert deze tijd is het ge-
bruikelijk de mens op te vatten als een specia-
le, informatieverwerkende komponent in het
verkeerssysteem. In de afgelopen 25 jaar is
bijzonder veel inzicht verkregen in de moge-
lijkheden en beperkingen van de verkeers-
deelnemer als informatieverwerker.
Dit min of meer systeemtheoretische per-
spektief is kenmerkend voor modern ge-
dragswetenschappelijk onderzoek. Het
vormt dan ook het uitgangspunt van het on-
derzoek dat door het Verkeerskundig Stu-
diecentrum van de Rijksuniversiteit Gronin-
gen verricht wordt naar het funktioneren van
mensen in het wegverkeer.

Toen en Nu van het VSC

In het eerste jaar van zijn bestaan had het
VSC een omvang van in totaal vijf stafleden
en een jaaromzet van nog geen 500.000 gul-
den. Maar in de volgende acht jaren bedroeg
de groei gemiddeld 25 procent per jaar, zo-
dat omstreeks 1985 het — bij de oprichting in
1977 al geplande — nivo van 30 personeels-
leden, en een omzet van 3 miljoen gulden be-
reikt werden. Alleen door vanaf 1983 krach-
tig af te remmen kon vermeden worden dat
deze groei ongewenste vormen zou aanne-
men en dat het VSC uit zijn voegen zou bar-
sten. Thans is de omvang van het centrum
min of meer stabiel: het biedt werk aan onge-
veer 35 medewerkers. Opmerkelijk, althans
voor een universitair instituut, is dat de mid-
delen van het VSC slechts voor een zeer ge-
ring deel door de universiteit gefourneerd
worden, net genoeg om het onderwijsgedeel-
te van de aktiviteiten te verzorgen. Niet min-
der dan 90 procent van de middelen wordt
verkregen uit opdrachten van overheid en
bedrijfsleven en uit onderzoeksprojekten die
door de Nederlandse Organisatie voor We-
tenschappelijk Onderzoek NWO (voorheen
ZWO) gesubsidieerd worden.
Met een inzet van universiteitswege die niet
veel meer omvat dan één arbeidsplaats (min-
der dan een half promille van het totale per-
soneelsbestand), neemt het VSC bijna 10 pro-
cent voor zijn rekening van alle inkomsten
die de Rijksuniversiteit Groningen zich jaar-
lijks met kontrakt-onderzoek verwerft!

Onderzoek en onderwijs

Onderzoek en onderwijs aan het VSC richten
zich op de gedrags- en maatschappijweten-
schappelijke aspekten van de verkeerspro-
blematiek, de Sociale Verkeerskunde. Met
een omvang van ongeveer 25 onderzoekers
en 10 technische en administratieve perso-
neelsleden is het VSC thans het grootste in-
stituut ter wereld met deze specialisatie. Er
zijn ongetwijfeld grotere instituten, veel gro-
tere zelfs, maar nergens treft men een zo om*
vangrijke koncentratie aan van gedrags- en
maatschappijwetenschappelijke kennis over
het wegverkeer.
Het onderzoeksprogramma van het VSC om-
vat thans een vijftal onderwerpen. Vier daar-
van vormen het werkterrein van sekties, be-
staande uit tussen de drie en acht onderzoe-
kers. Het laatste hieronder genoemde onder-
werp verschaft een theoretische over-
koepeling voor de sektie-aktiviteiten.
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Gedragsanalyse en Gedragsbeïnvloeding (Hoofd:
Dr.J. A. Rothengatter).
Het onderzoek van de sektie Gedragsanalyse
en Gedragsbeïnvloeding richt zich op ver-
keersonderwijs, training (onder meer van ge-
handicapten), methoden van effektief poli-
tietoezicht (zoals handhaving van maximum-
snelheden en alkoholkontroles), en op effek-
ten van voorlichting.
Risiko en Beslissen (Hoofd: Dr. H. H. van der Mo-
len).
Deelnemen aan het verkeer bestaat in belang-
rijke mate uit het waarnemen en inschatten
van risiko's en het beslissen wat men onder de
gegeven, min of meer riskante, omstandighe-
den moet doen om zo snel en veilig mogelijk
zijn reisdoel te bereiken. Het onderzoek van
de sektie Risiko en Beslissen houdt zich in het
bijzonder met deze aspekten van verkeersge-
drag bezig.
Psychobiologische Faktoren (Hoofd: Drs. K. A.
Brookhuis).
Vermoeidheid, alkohol- en geneesmiddelen-
gebruik, of spanningen in de persoonlijke
sfeer kunnen een belangrijke invloed hebben
op het verkeersgedrag. Deze invloeden, en
de vraag wat men moet doen om ze te neu-
traliseren, vormen het onderwerp van studie
bij deze sektie.
Mobiliteit en Telematica (Hoofd: Dr. C. W. F. van
Knippenberg-den Brinker).
Mensen nemen om zeer uiteenlopende rede-
nen aan het verkeer deel, en ook hun voer-
tuig- en routekeuze varieert sterk. De ach-
tergronden — letterlijk de beweeg-redenen

— voor het verplaatsingsgedrag worden on-
derzocht in de sektie Mobiliteit en Telemati-
ca. Deze laatste term, een samentrekking van
de woorden telekommunikatie en informati-
ka, geeft aan dat ook aandacht geschonken
wordt aan de invloed die het moderne berich-
tenverkeer op de afwikkeling en de veiligheid
van het wegverkeer zal kunnen hebben.
Theorievorming en modelontwikkeling (Prof. Dr.
J. A. Michon).
Om in staat te zijn de diverse onderzoekslij-
nen met elkaar in verband te brengen (en te
houden) wordt veel aandacht geschonken
aan de ontwikkeling van een algemeen model
van het gedrag van de verkeersdeelnemer.
Bij dit onderzoek wordt onder meer gebruik
gemaakt van geavanceerde technieken uit
het domein van de kunstmatige intelligentie.
Voor dit alles beschikt het VSC thans over
een aantal voertuigen (waaronder een fiets)
die ieder uitgerust zijn met een keur van
meetinstrumenten die het mogelijk maken
allerlei omgevingsomstandigheden, voer-
tuigfunkties, en psychologische en fysiologi-
sche reakties van bestuurders en hun passa-
giers te registreren. De metingen worden
verricht op de openbare weg onder normale
verkeersomstandigheden, of op het Ver-
keersoefenterrein (VOT) in Haren, een geza-
menlijk initiatief van Beatrixoord, Veilig
Verkeer Nederland en het VSC.
Daarnaast worden ook laboratoriumexperi-
menten uitgevoerd, deels in samenwerking
met het Instituut voor Experimentele Psy-
chologie van de Universiteit. Voor de verwer-

king van onderzoeksgegevens en het ontwik-
kelen van modellen beschikt het VSC over
een eigen netwerk van computers en verbin-
dingen met de grote 'mainframe' machines
van de Universiteit (en elders).

De Weg naar het VSC

Met deze korte opsomming is uiteraard nog
niet veel gezegd over de inhoud van het on-
derzoek en evenmin iets over de direkte
praktische bruikbaarheid ervan. Vooral dat
laatste is voor de beleidsmakers en uitvoer-
ders op provinciaal en gemeentelijk nivo ui-
teraard van groot belang. Wie meer inzicht
wil krijgen in het onderzoeksprogramma van
het VSC kan zich op eenvoudige wijze van de
recente jaarverslagen voorzien. Een tele-
foontje (bijvoorbeeld naar 050-636758) is
daarvoor voldoende. Deze jaarverslagen ge-
ven niet alleen een overzicht van de werk-
zaamheden die in een periode zijn uitge-
voerd, maar bevatten ook korte artikelen die
een bepaald onderwerp meer in detail belich-
ten.
Of het VSC in een bepaalde situatie van ad-
vies kan dienen is een vraag die niet in haar
algemeenheid te beantwoorden valt. Het
VSC is een universitair onderzoeksinstituut
en niet een adviesburo. Dat legt beperkingen
op aan kontakten tussen het VSC en, bijvoor-
beeld, een gemeentelijke verkeersdienst. In
voorkomende gevallen zal het VSC echter
steeds gaarne van advies dienen of eventueel
behulpzaam zijn bij doorverwijzing. •
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