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Inleiding  

Kinderopvang Olleke Bolleke streeft er naar om de kinderen die van de buitenschoolse 

opvang (BSO) gebruik maken zo veilig mogelijk van het beginpunt naar het eindpunt te 

brengen. Een BSO dicht bij huis en/of school is ideaal. Vanaf de verschillende scholen gaan 

de kinderen lopend, per fiets of met de auto of taxi naar de BSO. Het vervoer vraagt van de 

school en de kinderopvang grote aandacht. Deelname aan het verkeer brengt altijd risico's 

met zich mee.  

Lopend vanuit het beginpunt naar een eindpunt met of zonder begeleiding is een situatie die 

te verkiezen valt boven het vervoer per auto. Voor kinderopvang Olleke Bolleke 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. De akkoordverklaring is 

opgenomen op het alarmformulier.  

Dit protocol beschrijft de richtlijnen om het vervoer van kinderen zo veilig mogelijk te laten 

verlopen en hoe wij dit tijdens het vervoer van de kinderen waarborgen. Wij onderscheiden 

verschillende mogelijkheden van vervoer; lopen, fietsen, vervoer per auto of taxi. Het 

merendeel van de kinderen komt lopend naar de BSO, onder begeleiding van een 

pedagogisch medewerkster. Dit komt doordat drie van onze vier BSO vestigingen grenzen 

aan de basisscholen. Kinderopvang Olleke Bolleke houdt zich aan de regelgeving van de 

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

personen auto of busje, geregeld.  

Vervoer van en naar school en van en naar de BSO  

Het vervoer van kinderen naar school en naar de BSO regelen wij grotendeels lopend en 

anders met een erkend taxibedrijf. 

Kinderen kunnen gebruik maken van voorschoolse opvang (VSO) en van daaruit naar 

school gebracht worden. Andersom worden de kinderen ’s middags van school gehaald en 

naar de naschoolse opvang gebracht. Omdat drie van onze vier buitenschoolse 

opvanglocaties aan de basisscholen grenzen, gaat het meeste vervoer van de kinderen 

lopend. Het Clubhuis in Obdam bevindt zich iets verder van de basisscholen af. Naar deze 

locatie komen de kinderen met een taxi van een erkend taxibedrijf en onder begeleiding van 

een pedagogisch medewerkster.  

Bij locatie Clubhuis Obdam wordt de toegangsroute via de stationsweg gebruikt. De toegang 

aan de Noorderbrug wordt niet gebruikt door kinderen en hun ouders. Dit is een drukke 

landweg waar veel (agrarisch, groot) verkeer rijdt.  
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Lopend vervoer: Kinderen gaan alleen zelfstandig lopend van school naar de opvanglocatie 

(of andersom bij VSO) na overleg met- en schriftelijke toestemming van ouders. 

Kinderen die in groepsverband van school naar de opvanglocatie lopen (of andersom bij 

VSO), worden hierin begeleidt door een of meerdere pedagogisch medewerksters. Het 

aantal leidsters hangt af van het aantal kinderen. De looproute gaat over het schoolplein.  

Fietsend vervoer: Kinderen komen in principe niet zelfstandig met de fiets van school naar 

de opvanglocatie. Voor kinderen van het Clubhuis Obdam is dit alleen mogelijk na overleg 

en schriftelijk akkoord van ouders, én indien er voldoende leidsters aanwezig zijn. Er moet 

namelijk een leidster in het Clubhuis aanwezig zijn om kinderen die zelfstandig komen, op te 

vangen.  

Vervoer per taxi:  

Het taxi vervoer wordt geregeld door een erkend taxibedrijf. In de taxi en bij het ophalen van 

de kinderen van de scholen is altijd een pedagogisch medewerkster van kinderopvang 

Olleke Bolleke. 

Op de scholen is een vaste verzamelplaats waar de kinderen op worden gehaald. 

De scholen hebben het telefoonnummer van de taxicentrale en van Olleke Bolleke, mocht er 

onverhoopt iets mis gaan. 

De kinderen dragen in de bus altijd een gordel. 

Pedagogisch medewerksters en vervoer met eigen auto 

In sommige gevallen vervoeren pedagogisch medewerkster kinderen van en naar school 

met hun eigen auto. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij kleine kindaantallen. 

Ook kunnen kinderen vervoerd worden door pedagogisch medewerksters wanneer er onder 

BSO tijd een uitstapje gemaakt wordt.  

De pedagogisch medewerksters zijn zich bewust van de verantwoordelijkheid die ze dragen 

voor andermans kinderen en zorgen dat de veiligheid van de kinderen gewaarborgd is. De 

pedagogisch medewerksters die het uitstapje uitvoeren zorgen ervoor dat de activiteit goed 

voorbereid is en het vervoer op een veilige manier gebeurd. Daarbij nemen zij de richtlijnen 

bij het vervoer van kinderen in de auto in acht. Gemaakte afspraken zijn: 

- De pedagogisch medewerksters kennen de kinderen en zijn zich tevens bewust van 

de risico’s die er zijn tijdens het betreffende uitstapje. 

- Tijdens uitstapjes ligt de verantwoordelijkheid voor de kinderen altijd bij de 

pedagogisch medewerksters. Deze wordt niet overgedragen aan een andere 

persoon of organisatie.  

- Een pedagogisch medewerkster heeft maximaal 6 kinderen onder haar hoede.  
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- De ouders zijn geïnformeerd over het uitstapje.  

- De kinderen dragen veiligheidsvestjes van kinderopvang Olleke Bolleke. 

- De adressenlijst van de kinderen gaat mee. 

- Een mobiele telefoon wordt meegenomen. 

- Een EHBO-doos wordt meegenomen. (Zonnebrandcrème in de zomer) 

Bij het vervoer van kinderen door pedagogisch medewerkster met hun eigen auto, gelden de 

volgende voorwaarden: 

- De eigenaar van de auto is verzekerd en heeft een inzittenden verzekering 

afgesloten. 

- Pedagogisch medewerkster heeft een geldig rijbewijs en heeft tenminste 1 jaar rij 

ervaring. 

- Kinderen dragen altijd een gordel.  

- Kinderen onder de 1.35 dienen te worden vervoerd op een stoelverhoger, voor- of 

achterin. Kinderen onder de 1.35 worden voorin vervoerd indien er op de achterbank 

geen plaats is. 

- Voor kinderen boven de 3 jaar en onder de 1.35m is het gebruik van autogordel met 

een (goedgekeurde) zitverhoger verplicht.  

- Kinderen boven de 1.35 cm mogen voorin zonder stoeltje met gordel, maar alleen als 

er achterin 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.  

- Kinderen tot 12 jaar zitten bij voorkeur niet bij een ingeschakelde airbag. Kan de 

airbag niet uitgeschakeld worden, dan wordt de autostoel zo ver mogelijk naar 

achteren gezet. 

- We vervoeren geen kinderen in voertuigen waar achter in geen gordels aanwezig 

zijn.  

- 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. 

- Ouders verklaren zich akkoord met deze wijze van vervoer via het alarmformulier. 

Vervoer per fiets of fietskar 

Olleke Bolleke heeft een (niet gemotoriseerde) fietskar. In deze fietskar kunnen maximaal 6 

BSO kinderen of 8 KDV kinderen vervoerd worden. Deze fietskar wordt recreatief gebruikt; 

bijvoorbeeld voor een rondje fietsen of voor het vervoer naar een speeltuin, supermarkt of 

natuurgebied in de buurt. De fietskar is voorzien van een gordel/beugel en verlichting.  

Zoals eerder beschreven, komen kinderen in principe niet zelfstandig met de fiets van school 

naar de opvanglocatie. In vakanties of bij studiedagen kunnen kinderen (al dan niet 

zelfstandig) op de fiets naar de BSO locatie komen. Ouders beslissen dit zelf. Bij het 
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Clubhuis in Obdam kan aan ouders gevraagd worden of hun kind op de fiets naar de opvang 

kan komen. Tijdens de opvang kan dan een uitje in de buurt gemaakt worden op de fiets.  

Afspraken: 

- Op het alarmformulier wordt ten eerste door ouders schriftelijk toestemming gegeven 

voor het fietsen onder opvang tijd. 

- Aan ouders wordt ruim van tevoren gevraagd of hun kind op de fiets kan/mag komen. 

- Er wordt aan ouders gemeld waar het uitje op de fiets naar toe gaat. 

- Er wordt alleen met kinderen gefietst onder begeleiding. De pedagogisch 

medewerkster fietst achter de kinderen aan en begeleid de kinderen met oversteken. 

Als er een tweede pedagogisch medewerkster is, fietst zij vooraan.  

- Als kinderen niet op de fiets kunnen/mogen komen, dan kan er gebruik gemaakt 

worden van de fietskar.  

Verzekeringen 

Kinderopvang Olleke Bolleke heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 

Verantwoordelijkheden 

- De verantwoordelijkheid van Kinderopvang Olleke Bolleke voor het kind start op het 

moment dat het kind onder begeleiding van een pedagogisch medewerkster is of in 

de auto plaatsneemt.  

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

de school en de BSO samen de verantwoordelijkheid. De kinderen verzamelen zich 

op een verzamel plek in de school.  

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

voor dat het kind op de BSO blijft en naar school gaat. Op het moment dat het kind in 

de klas zit dan eindigt de verantwoording van de Kinderopvang Olleke Bolleke.  

- De vervoerder dient te allen tijde een mobiele telefoon bij zich te hebben, tijdens het 

vervoeren van de kinderen.  

- 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. 

- 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. 

 


