
  Kinderopvang Poespas 
  Protocol veilig vervoer 

 

Wanneer is er bij Poespas sprake van vervoer, anders dan lopen: 

 

• Bij het ophalen van de BSO 

• Bij een uitje met peuters 

 

   Welke vormen van vervoer: 

• Met de auto 

• Met de trein (gedurende schoolvakanties met de BSO) 

• Met de bus (gedurende schoolvakanties met de BSO) 

 

Poespas streeft ernaar het vervoer zo te regelen dat het veilig en pedagogisch verantwoord is. 

Vervoer van kinderen gaat gepaard met een akkoordverklaring van ouders. De 

akkoordverklaring is opgenomen in het contract. 

Dit protocol geeft richtlijnen hoe wij veiligheid van de kinderen waarborgen tijdens vervoersmomenten. 

 

Vervoer van school naar de BSO 

Het merendeel van de kinderen wordt lopend opgehaald van de BSO onder begeleiding van een Pedagogisch 
medewerkster. Wij hebben dit in eigen beheer. De afstanden naar de scholen zijn kort en een wandeling 
wordt gewaardeerd na een lange schooldag. 
Bij slecht weer kiezen wij voor de vervoer met de auto. De kinderen worden altijd door dezelfde bekende 
leidsters opgehaald.  
Het vervoer van kinderen naar en van school regelen wij in eigen beheer. Medewerkers die de kinderen 
per auto ophalen beschikken over een geldig rijbewijs met tenminste 1 jaar ervaring en zijn WA verzekerd. 
Poespas heeft een speciale verzekeringen (aansprakelijkheid en ongevallen)  afgesloten voor het 
bedrijfsmatig vervoeren van minderjarigen.  
 
Bij gebruik van de auto: 

• Kinderen worden door de pedagogisch medewerker opgehaald en begeleid naar de auto. 

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

• Poespas hanteert de regel dat het aantal autogordels in de auto het aantal kinderen bepaald die 
vervoerd kunnen worden. 

• Poespas maakt indien nodig afspraken met de school, waar de kinderen zich verzamelen. 

• De kinderen worden door de pedagogisch medewerker overgedragen aan de pedagogisch medewerker 
op de BSO. 

• Ouders gaan akkoord met de wijze van vervoer. Zie hiervoor  het contract. 

 

Pedagogisch medewerkers en vervoer met eigen auto: 

In de schoolvakanties kunnen uitstapjes gepland worden. Kinderen zullen dan vervoerd moeten worden. Dit 
kan te voet gebeuren, met openbaar vervoer of met de auto. De pedagogisch medewerkers 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 die het uitstapje uitvoeren zorgen ervoor dat de 
activiteit goed voorbereid is en het vervoer op een veilige manier gebeurd de richtlijnen vervoer kinderen in 
de auto in acht nemend.  

 
In sommige gevallen gaan pedagogisch medewerkers eventueel ondersteunt door ouders 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 

(goedgekeurde) stoelverhoger 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. 

• We vervoeren geen kinderen in voertuigen waar achter in geen gordels aanwezig zijn. 

• Ouders zich akkoord verklaren met vervoer in het contract.  

 
Vervoer met de bus of met de trein 
Als wij voor een uitje kiezen met de BSO voor deze vervoersvorm hanteren wij het uitstapjes protocol. 
Bepalend Is: 

• Toestemming van de ouders 

• Voldoende begeleiding 

• Goede voorbereiding. 
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