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1. Inleiding 
BSO Buurse 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 BSO 

Buurse is het belangrijk het vervoer zo te regelen dat het veilig en pedagogisch 

verantwoord is. Dit protocol geeft richtlijnen hoe BSO Buurse dit tijdens het vervoer van 

de kinderen waarborgt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende 

mogelijkheden van vervoer zoals met de auto of op de fiets. Het merendeel van de 

kinderen komt lopend op hun bestemming aan. Dit omdat de BSO-locatie zich in het 

schoolgebouw bevindt.  BSO Buurse houdt zich aan de regelgeving van de Wegen 

Verkeerswet. Hierin wordt het vervoer van kinderen met eigen vervoer, zoals personen 

auto of busje, geregeld.  

  

2. Mogelijkheden van vervoer BSO <->huis 
• Aankomst Naschoolse opvang: 

Kinderen die gebruik maken van BSO Buurse komen voornamelijk vanuit basisschool 

Buurse, waarin de BSO is gevestigd. Hierdoor is er voor het brengen weinig van de 

kinderen op dat punt geen sprake van vervoer. Dit is wel zo wanneer een kind vanuit een 

externe locatie wordt gebracht. De ouder is te allen tijde verantwoordelijk voor de wijze 

waarop het kind vanuit een externe locatie naar de BSO wordt gebracht. Mocht een kind 

zelfstandig naar de BSO mogen komen, dienen ouders eerst een verklaring hieromtrent 

te ondertekeken.  

• Aankomst BSO studiedag/vakantiedag: 

Kinderen worden door ouders, bij voorkeur lopend naar de BSO gebracht. Daarnaast 

kunnen ouders gebruik maken van fiets/auto. Hierbij dient men rekening te houden met 

de woonwijk met omwonende waarin de school gevestigd is. Ouder brengt het kind naar 

binnen in het BSO-lokaal en geeft eventuele bijzonderheden aan bij één van de 

pedagogisch medewerkers. 

• Vertrek BSO: 

Kinderen blijven in de BSO-ruimte totdat hij wordt opgehaald door ouder of eventuele 

een derde vooraf aangegeven persoon. Pedagogisch medewerkers zijn niet 

verantwoordelijk voor het vervoer vanuit de BSO naar huis van het kind. Ouders dienen 

te allen tijde rekening te houden met de woonwijk omgeving waar BSO Buurse is 

gevestigd. 

3. Vervoer onder eigen beheer  
De pedagogisch medewerkers van BSO Buurse beschikken allen over een eigen auto.  Zij 

beschikken over een geldig rijbewijs met tenminste 1 jaar ervaring en zijn in het bezit 

van een Verklaring Omtrent Gedrag (incl. continu screening).   

4. Lopend naar BSO 
Kinderen in de groepen 1 en 2 van BSO Buurse worden bij het klaslokaal opgehaald. De 

kinderen van groep 3 t/m 8 komen zelfstandig naar het BSO-lokaal gelopen. De kinderen 

melden zich bij binnenkomst bij de pedagogisch medewerker, zodat hij weet wie er 

aanwezig is.  
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5. Op de fiets  
Alleen kinderen waarvan de ouders/verzorgers een toestemmingsformulier hebben 

getekend om zelfstandig naar de BSO-locatie te fietsen mogen dit doen. Het komt bij 

BSO Buurse niet voor dat er in grotere groepen gefietst wordt. Voor elk zelfstandig 

fietsend kind gelden de algemene verkeersregels.    

6. Veiligheid.  
Op het keuringsbewijs van elke auto is het aantal zitplaatsen vermeld. BSO Buurse 

hanteert de regel dat het aantal autogordels in het vervoermiddel het aantal kinderen 

bepaald die in het desbetreffend vervoersmiddel vervoerd kunnen worden. Alhoewel niet 

wettelijk verplicht voor kinderen ouder dan drie jaar, hebben we gekozen om de auto’s 

kinderzitjes te gebruiken met de daarbij behorende autogordels. De kinderzitjes voldoen 

aan de Europese Commissie for Europe ECE norm44/03 of 44/04.  

  

7. Verzekeringen.  
BSO Buurse heeft een aansprakelijkheidsverzekering, een ongevallen verzekering en een 

inzittenden verzekering afgesloten.   

   

8. Verantwoordelijkheden: 
 - Voor buitenschoolse opvang geldt dat de verantwoordelijkheid van BSO Buurse voor 

het kind start op het moment dat het kind onder begeleiding van een pedagogisch 

medewerker is of in de auto/busje plaatsneemt.   

- De pedagogisch medewerkers zijn altijd tijdig aanwezig op de BSO. Mocht het 

onverhoopt voorkomen dat een pedagogisch medewerker niet op tijd op de BSO 

aanwezig kan zijn, wordt school hiervan op de hoogte gesteld. De pedagogisch 

medewerker neemt dan telefonisch contact op met school. De kinderen blijven dan bij de 

leraar totdat de pedagogisch medewerker er is.  

- In de periode dat de school uit is en het kind nog niet op de BSO aanwezig is, dan 

dragen school en de BSO samen de verantwoordelijkheid. De kinderen van groep 1 en 2 

worden opgehaald in de klas. De kinderen van groep 3 t/m 8 komen zelfstandig naar het 

BSO-lokaal. De kinderen van groep 3 t/m 8 blijven in het gebouw.  

- In het geval van voorschoolse opvang draagt de pedagogisch medewerker er zorg voor 

dat het kind in de school blijft en naar het klaslokaal gaat. Daarmee eindigt de 

verantwoordelijkheid van BSO Buurse en begint die van de school. De pedagogisch 

medewerker loopt mee en kijkt of het kind naar de klas gaat.  

- Komt een kind zelfstandig naar de buitenschoolse opvang of gaat het kind zelfstandig 

naar school, dan eindigt de verantwoordelijkheid van BSO Buurse bij het verlaten, 

respectievelijk begint de verantwoordelijkheid bij het betreden van de buitenschoolse 

opvang. Dit geldt allen voor kinderen die buiten het schoolgebouw komen of gaan. 

Ouders tekenen voor het zelfstandig reizen een aparte overeenkomst.  

- Bij vervoer met auto, moet de bezitter een schade-inzittende verzekering hebben 

afgesloten. BSO Buurse maakt hierover afspraken met diegene die kinderen vervoeren. 

Deze autoverzekering dient voor het eerste vervoer, overlegd te worden met de manager 

van de BSO.  

- De pedagogisch medewerker dient ten alle tijden een mobiele telefoon bij zich te 

hebben, tijdens het vervoer van de kinderen. De kinderen zijn voorzien van gele hesjes, 



Protocol uitstapjes en vervoer versie 1 augustus 2018 

zodat ze herkenbaar zijn dat het de kinderen van de BSO zijn. Dit geldt natuurlijk ook 

wanneer de kinderen buiten spelen. 

- Alle kinderen onder de 1.35 cm dienen te worden vervoerd op een goedgekeurd 

autostoeltje. Deze worden beschikbaar gesteld door BSO Buurse, of er wordt gebruik 

gemaakt van de zitjes die ouders in eigen bezit hebben (op voorwaarde dat deze voldoen 

aan de geldende normen).  

- Alle kinderen en ook de pedagogisch medewerker zijn verplicht om de gordel te dragen 

tijdens het vervoeren van de kinderen van de buitenschoolse opvang.  

- 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 borstkast.  

- Bij de scholen wordt er zoveel mogelijk zo geparkeerd, dat er niet over gestoken hoeft 

te worden. Er is een grote overzichtelijke parkeerplaats naast de school, waardoor 

kinderen niet hoeven over te steken 

- Als de kinderen naar een externe locatie worden gebracht, wordt er zo geparkeerd, dat 

de kinderen aan de kant van de stoep uitstappen (niet aan de kant van de straat).  

- Na afloop van een uitstapje lopen de kinderen gezamenlijk met de pedagogisch 

medewerker naar de BSO ruimte. De kinderen lopen niet alleen van de auto naar de 

BSO- ruimte.  

- Het maximale aantal kinderen dat per auto vervoer mag worden, is afhankelijk van het 

aantal zitplaatsen die in de auto aanwezig zijn.  

- Kinderen onder 1.35 cm mogen alleen voorin op een stoeltje, als er achter in geen 

plaats meer is.  

- Kinderen boven de 1.35 cm mogen voorin zonder stoeltje, maar alleen als er achter in 

de auto geen plaats meer is.  

  

9. Regels m.b.t. autostoelen en stoelverhogers 
• Kind tussen de 9 en 18 kg → Kinderautostoeltje (groep 1).  

De kinderautostoel is voor kinderen die zelfstandig kunnen zitten. De stoel wordt met de 

autogordel/isofix vastgezet. Het kind zit in het stoeltje met een 5-puntsgordel vast.  

 

• Kind tussen de 15 en 36 kg → Zittingverhoger (groep 2 en 3).  

Het kind wordt met de autogordel vastgezet op de zittingverhoger. Er zijn ook 

zittingverhogers met rugleuning. Deze zorgen voor extra bescherming van het kind bij 

aanrijdingen. Maar zorgt er ook voor dat het kind rechtop zit en niet zo snel onderuit 

zakt. Ook als het kind in slaap valt heeft het wat extra steun.  

De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor goede toepassing hiervan.   

 

10. Gebruik taxi 
BSO Buurse kan voor uitstapjes gebruik maken van een busje van een taxi-bedrijf. Dit is 

een busje waarin men mag rijden indien men in het bezit is van Rijbewijs-B. De 

pedagogisch medewerkers van BSO Buurse zijn in het bezit van dit rijbewijs. De 
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pedagogisch medewerker ziet toe op het gebruik van autostoelen en stoelverhogers zoals 

aangegeven in punt 9.  


