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1. Inleiding  
Stichting Ut Kruumelke streeft er naar om de kinderen die van de buitenschoolse opvang gebruik 
maken zo veilig mogelijk van het beginpunt naar het eindpunt te brengen.  
Voor de voorschoolse opvang worden de kinderen van huis naar de opvang gebracht en gaan 
vandaar naar school, onder begeleiding van pedagogische medewerkers en vrijwilligers. De 
Buitenschoolse opvang ligt, voor het merendeel van de kinderen, dichtbij school en huis. Lopend 
vanuit het beginpunt naar een eindpunt met begeleiding is een situatie die te verkiezen valt boven het 
vervoer per auto.  
Voor Stichting Ut Kruumelke is het belangrijk het vervoer zo te regelen dat het veilig en pedagogisch 
verantwoord is. Vervoer van kinderen gaat gepaard met een akkoordverklaring van ouders. Deze 
akkoordverklaring wordt bij de intake en inschrijving door de medewerkers aangereikt naar de 
ouders/verzorgers. Dit protocol geeft richtlijnen hoe wij als Stichting Ut Kruumelke dit tijdens het 
vervoer van de kinderen waarborgen. Wij onderscheiden verschillende mogelijkheden van vervoer 
zoals onder andere met de auto, op de fiets of lopend.  
Het merendeel van de kinderen komt lopend naar de BSO, onder begeleiding van een Pedagogisch 
medewerkster en vrijwilliger. Dit heeft te maken met het gegeven dat de BSO zich, voor de meeste 
kinderen, dichtbij de school bevindt. Scholen die niet in de omgeving liggen zijn basisschool de 
Meander en de basisschool de Triolier. Deze kindjes worden met de fiets of de auto opgehaald door 
een pedagogisch medewerker. Stichting Ut Kruumelke houdt zich aan de regelgeving van de Wegen 
Verkeerswet. Hierin wordt het vervoer van kinderen met eigen vervoer, zoals personen auto of busje, 
geregeld.  Voor Stichting Ut Kruumelke is het belangrijk het vervoer zo te regelen dat het veilig, 
pedagogisch verantwoord en financieel haalbaar is.  
 
2. Vervoer van school en naar de BSO  
Het vervoer van kinderen naar en van school regelt Stichting Ut Kruumelke in eigen beheer. De drie 
pedagogisch medewerkers nemen het vervoer voor eigen rekening. Zij beschikken over een geldig 
rijbewijs met tenminste 1 jaar ervaring. Zij zijn WA verzekerd. Het grootste deel van de kinderen zijn 
afkomstig van de basisschool die vanaf loopafstand ligt van de BSO. Deze kinderen worden lopend, 
onder begeleiding opgehaald. De andere kinderen, afkomstig van de andere basisscholen worden 
door een pedagogisch medewerker opgehaald met de fiets of auto.  
Uiteraard stelt Stichting Ut Kruumelke wel een aantal eisen aan het vervoer: 

 Voorafgaand is duidelijk welke kinderen, van welke school, opgehaald dient te worden door de 
betreffende pedagogisch medeweker.  

 Kinderen worden door de pedagogisch medeweker opgehaald en begeleid naar het 
gereedstaande vervoermiddel.  

 De pedagogisch medewerker ziet er op toe, dat alle kinderen in de gordel op een kinderstoel  
worden vervoerd.  

 Stichting Ut Kruumelke hanteert de regel dat het aantal autogordels in het vervoermiddel het 
aantal kinderen bepaald die in het desbetreffend vervoersmiddel vervoerd kunnen worden.  

 De wachttijd van de kinderen op het vervoer is zo minimaal mogelijk.  

 Stichting Ut Kruumelke maakt afspraken met de school, waar de auto het beste kan wachten 
en waar de kinderen zich verzamelen.  

 Ouders/Verzorgers zich akkoord verklaren met de wijze van vervoer.  
 
3. Pedagogisch medewerkers en vervoer met eigen auto:  
BSO activiteiten buiten de deur  

Stichting Ut Kruumelke onderneemt regelmatig uitstapjes. Kinderen zullen dan vervoert worden. Dit 
kan te voet gebeuren, met openbaar vervoer, op de fiets of met de auto. De pedagogisch 
medewerkers en vrijwilligers zijn zich bewust van de verantwoordelijkheid die ze dragen voor 
andermans kinderen en zorgen dat de veiligheid van de kinderen gewaarborgd is. De pedagogisch 
medewerkers en vrijwilligers die het uitstapje uitvoeren zorgen ervoor dat de activiteit goed voorbereid 
is en het vervoer op een veilige manier gebeurd. En de volgende afspraken in achtnemen: 

 De pedagogisch medewerkers kennen de kinderen en zijn zich tevens bewust van de risico’s 
die ze lopen met het betreffende uitstapje;  

 Tijdens uitstapjes ligt de verantwoordelijkheid voor de kinderen altijd bij de pedagogisch 
medewerkers. Deze wordt niet overgedragen, tenzij dit anders overeengekomen is, aan een 
andere persoon of organisatie. Iedere begeleider krijgt een vast groepje van maximaal 7 
kinderen onder haar hoede; (bij meer dan 4 kinderen onder de 6 jaar 4 kinderen per 
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begeleider bij uitje verder weg dan 2 km vanaf de BSO en in ander vervoermiddel dan 
lopend).  

 De ouders zijn geïnformeerd over het uitstapje tenzij het een lopend bezoek aan speeltuin of 
attractie in de nabije omgeving (afstand kleiner dan 2 km) betreft.  

 Een mobiele telefoon wordt meegenomen;  

 Een EHBO-doos wordt meegenomen. (zonnebrandcrème in de zomer), tenzij het een bezoek 
in de nabije omgeving betreft. (afstand kleiner van 2 km).  

 
In sommige gevallen gaan pedagogisch medewerkers ondersteunt door vrijwilligers wel eens met een 
klein groepje kinderen ergens naar toe of halen een kindje van de basisschool en gebruiken daarvoor 
hun eigen auto. Dit is mogelijk onder de volgende voorwaarden en condities:  

 De eigenaar van de auto is verzekerd en heeft een inzittende verzekering afgesloten.  

 Kinderen worden vervoerd in de gordel.  

 Voor kinderen boven de 3 jaar en onder de 1.35m is het gebruik van autogordel met een 
kinderstoel,  op de achterbank verplicht.  

 Vanaf de leeftijd 6 jaar en boven de 1.35m mag een kind voorin zitten, mitst het veilig gebruik 
van de gordel, ook rekening houdend met de airbag, en er achter in de auto geen plaats meer 
is.  

 Vanaf de leeftijd van 9 jaar mag een kind voorin zitten, als het tenminste 1.50m lang is, zodat 
een veilig gebruik van de gordel, ook rekening houdend met de airbag, gegarandeerd is.  

 Stichting Ut Kruumelke vervoert geen kinderen in voertuigen waar achter in geen gordels 
aanwezig zijn.  

 Ouders zich akkoord verklaren met de wijze van vervoer, middels het toestemmingsformulier.  
 
3.1 Verzekeringen  
Stichting Ut Kruumelke heeft een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallen verzekering 
afgesloten. 
 
3.2 Verantwoordelijkheden:  

 Voor Stichting Ut Kruumelke geldt dat de verantwoordelijkheid van Stichting Ut Kruumelke 
voor het kind start op het moment dat het kind begeleiding van een begeleider is of in de auto 
plaatsneemt.  

 In het geval van voorschoolse opvang draagt de pedagogisch medewerker zorg voor dat het 
kind op de opvang blijft en naar school gaat. Op het moment dat het kind in de klas zit dan 
eindigt de verantwoording voor Stichting Ut Kruumelke.   

 Komt een kind zelfstandig naar de VSO dan is Stichting Ut Kruumelke verantwoordelijk op het 
moment dat het kind bij de VSO is. Als het kind vanuit de BSO alleen naar huis mag, eindigt 
de verantwoordelijkheid van Stichting Ut Kruumelke op het moment dat het kind de BSO 
verlaat. Ouders tekenen voor het zelfstandig reizen een aparte overeenkomst.  

 Bij vervoer met de auto, moet de bezitter een schade-inzittende verzekering hebben 
afgesloten. Stichting Ut Kruumelke maakt hierover afspraken met de betreffende pedagogisch 
medewerkers en vrijwilligers.  

 De pedagogisch medewerker of vrijwilliger dient ten aller tijden een mobiele telefoon bij zich te 
hebben, tijdens het vervoeren van de kinderen.  

 Alle kinderen onder de 1.35 cm dienen te worden vervoerd op een kinderstoel. Deze worden 
beschikbaar gesteld door Stichting Ut Kruumelke.  

 Alle kinderen en ook de vervoerder zijn verplicht om de gordel te dragen tijdens het vervoeren 
van de kinderen van de BSO.  

 Ouders het toestemmingsformulier laten ondertekenen.  

 Bij het gebruik van de gordels dient er op gelet te worden dat de gordel niet achter de ruggen 
van de kinderen langs gaan, maar voorlangs over de borstkas.  

 Bij de scholen wordt er zoveel mogelijk zo geparkeerd, dat er niet over gestoken hoeft te 
worden. Als het niet lukt om te parkeren aan de schoolkant, dan wordt er gezamenlijk 
overgestoken naar de auto. De kinderen mogen niet alleen oversteken. De kinderen stappen 
uit aan de kant van de stoep, dus niet aan de straatkant.  
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 Als de kinderen op de locatie worden gebracht, wordt er ook zoveel mogelijk aan de kant van 
de BSO geparkeerd. Ook op locatie stappen de kinderen aan de kant van de stoep uit, en niet 
aan de straatkant.  

 Het maximale aantal kinderen dat per auto vervoerd mag worden, is afhankelijk van het aantal 
zitplaatsen die in het voertuig aanwezig zijn.  

 Kinderen boven de 1.35 cm mogen voorin zonder stoeltje met gordel, maar alleen als er 
achterin de auto geen plaats meer is.  
 
 

Zijn bestuurders van voertuigen verantwoordelijk voor het veilig vervoeren van kinderen?  
Als een kind tot 12 jaar niet volgens de regels vervoerd wordt, is de boete voor de bestuurder. 
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Formulier verklaring vervoer 
 
 
Verklaring vervoer door BSO Stichting Ut Kruumelke 
 
 
Naam Ouder/ Verzorger:          
 
Naam kind(eren):            
                         
             
 
             
 
             
 
 

Hierbij verklaart de ouder dat bovengenoemde kinderen door Stichting Ut Kruumelke mogen worden 

vervoerd:  

 Te voet.  De Pedagogisch medewerker haalt kinderen op en let op de veiligheid van kinderen.  

 Per fiets. De Pedagogisch medewerker zorgt voor een fiets, voorzien van een goedgekeurd zitje.  

 Per auto. De Pedagogisch medewerker zorgt voor een inzittendenverzekering.  

De auto is voorzien van een kinderstoeltje.   

 Zelfstandig per fiets. De ouders/verzorger letten erop dat de fiets in goede staat verkeerd. 

De Pedagogisch medewerker begeleidt tijdens het fietsen. 

 

  

Datum:                   

 

Plaats:                   

  

  

Stichting Ut Kruumelke :                                              Ouders/Verzorgers:  

 i.o.v. 

   

                 

 


