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Protocol Vervoer/uitstapjes     

Inleiding:  

Uitstapjes in de omgeving en buiten leren maken een wezenlijk onderdeel uit van het 

onderwijsprogramma van de Fonkelsteen. Wanneer het mogelijk is, maken wij een klein of een 

groter uitstapje met de kinderen.  In dit protocol staat beschreven hoe wij omgaan met uitstapjes en 

hoe we de veiligheid kunnen waarborgen.  

Waar letten we op: 

- Veilig en verantwoord materiaal 

- Voldoende begeleiding  

- Een dekkende aansprakelijkheid 

Vervoersmiddelen moeten aan de veiligheidseisen voldoen zoals omschreven in; 

- De Wegenverkeerswet 

- De Wet Personenvervoer  

- De regeling Zitplaatsverdeling Bussen en Auto’s 

Doel: 

Kleine en grotere uitstapjes vinden plaats volgens gezamenlijke afspraken en regels, dit om de 

veiligheid van de kinderen te kunnen waarborgen.  

 

De afspraken die wij hanteren: 
De begeleider geeft het goede voorbeeld bij uitstapjes buiten de deur met betrekking tot 

verkeersregels en veiligheid.  

• Voor kleine uitstapjes wordt de route van tevoren bepaald, de medewerkers en/of 

vrijwilligers die op school achterblijven zijn op de hoogte van deze route.  

• Bij vertrek wordt er altijd overlegd met eventuele andere groepen; is de achterwacht 

voldoende. Er wordt doorgegeven welke collega’s en welke kinderen mee zijn en op welk 

telefoonnummer de collega (‘s) bereikbaar is (zijn). 

• Er wordt een ingevulde presentielijst meegenomen en de contactgegevens van alle ouders. 

• Er wordt een EHBO-trommel meegenomen.  

• De begeleider bewaakt het overzicht door de kinderen twee – aan twee te laten lopen.  

• Bij het oversteken regelen de leerkracht of een vrijwilliger het verkeer.  

• Bij het plannen van grote uitstapjes wordt altijd zorgvuldig overwogen of de uitstap geschikt 

is voor de kinderen in de groep. 

• De bestemming en het vervoer naar de locatie toe worden zorgvuldig gepland.  

• Er wordt met de kinderen en hun begeleiding altijd meteen bij aankomst een verzamelplek 

aangewezen, waar bij pauzes, ongelukken/ calamiteiten of een vermist kind, alle kinderen en 

begeleiders zich verzamelen.  
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Specifieke voorwaarden rondom uitjes 

De belangrijkste eisen en afspraken m.b.t. vervoer van kinderen  

• De basisregel is dat kinderen kleiner dan 1,35m in een goedgekeurd en passend 

kinderbeveiligingssysteem moeten zitten. Goedgekeurd zijn kinderzitjes met ECE-labels. 

Passend betekent dat het kinderbeveiligingssysteem aangepast moet zijn aan de lengte en 

het gewicht van het kind. Kinderen vanaf 1,35m en volwassenen moeten gebruik maken van 

de veiligheidsgordel. Het is niet toegestaan meer personen te vervoeren dan dat er 

zitplaatsen in de auto aanwezig zijn.  

 

• Kinderen worden alleen vervoerd in auto’s waarvan de eigenaar een inzittendenverzekering 

heeft afgesloten. 

 

• Wanneer van tevoren bekend is dat de kinderen per auto vervoerd worden, kan ouders 

gevraagd worden de autostoel achter te laten op school.  

 

• Kinderen mogen niet in een naar achteren gericht kinderbeveiligingssysteem worden 
vervoerd op een plaats met een airbag, tenzij de airbag is uitgeschakeld. Het 
kinderbeveiligingssysteem kan door de airbag met kracht naar achter worden gestoten, met 
letsel tot gevolg. Het is bovendien raadzaam om kinderen tot 12 jaar niet bij een airbag te 
zetten die is ingeschakeld. Kan de airbag niet uitgeschakeld worden, dan raden wij aan, in 
acute gevallen, de autostoel zo ver mogelijk naar achter te zetten. 
 

• Als er uitstapjes met de auto of openbaar vervoer plaatsvinden dienen de betreffende 

ouder(s)/ verzorger(s) van de kinderen die meegaan op de hoogte te zijn. Iedere auto heeft 

een inzittendenverzekering. De begeleiding van iedere auto is in het bezit van een 

adressenlijst van de kinderen, een mobiele telefoon en in de nabijheid van een EHBO doos of 

in de buurt van een EHBO-post. 

Algemene regel autogordels 

In het kort houdt de regeling in dat op zitplaatsen waar geen autogordels zitten, geen personen 
vervoerd mogen worden. Enkele belangrijke punten op een rij: 

• Iedereen moet een eigen autogordel gebruiken, twee kinderen/personen in één autogordel 
mag niet 

• Iedereen moet over een eigen zitplaats beschikken 
• Er mogen niet meer personen worden vervoerd, dan er autogordels aanwezig zijn 

De belangrijkste eisen en afspraken m.b.t. reizen met het openbaar vervoer 

• in de bus is het gebruik van een kinderbeveiligingssysteem niet verplicht. Kinderen vanaf 3 
jaar moeten wel gebruik maken van de gordels, voor zover beschikbaar. Echter, als de bus 
staanplaatsen heeft of gebruikt wordt voor openbaar vervoer volgens een dienstregeling 
binnen de bebouwde kom, hoeven de aanwezige gordels niet gebruikt te worden. Als er geen 
gordels in de bus aanwezig zijn, mogen alle passagiers, zowel volwassenen als kinderen, los 
worden vervoerd. Kinderen jonger dan 3 jaar mogen zowel in een bus met gordels als in een 
bus zonder gordels los worden vervoerd.  

 

http://www.anwb.nl/auto/tests/autostoeltjes?cross-sell_tekst
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De belangrijkste eisen en afspraken m.b.t. reizen met het openbaar vervoer 

• Uitstapjes op de fiets zijn alleen verantwoord voor kinderen van 9-13 jaar (groep 6/7/8). De 

leerkracht beoordeelt aan de hand van de fietsuitrusting en de zelfstandigheid van het kind 

of het verantwoord is dat het kind mee gaat fietsen. Er moet goed gekeken worden waar er 

wordt gefietst in belang met de veiligheid. Alle kinderen dragen op de fiets een 

veiligheidshesje.  

• Voor fietsers die in een groep fietsen gelden de normale verkeersregels, er zijn geen 

specifieke wettelijke regels voor het fietsen met een groep kinderen.  

 

 

 

 


