
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protocol uitstapjes en vervoer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inleiding 
Het protocol uitstapjes er vervoer is opgesteld om op een zo veilig mogelijke manier uitstapjes met 

de kinderen te ondernemen. In het protocol staat beschreven hoe er buiten de opvanglocaties van 

Donkey wordt omgegaan met veiligheid van kinderen en wat de rol hierin is van pedagogisch 

medewerkers. 

Toestemming ouders 
Bij het intakegesprek van hun kind krijgen de ouders de vraag of hun kind mee mag op uitstapjes 

binnen een straal van 10 kilometer van de opvanglocatie. Wanneer ouders toestemming geven, 

wordt dit vastgelegd in KidsAdmin en kunnen medewerkers dit altijd terugvinden. Dit geldt voor 

spontane uitstapjes. Als er grote uitjes zijn, die vooraf al zijn gepland, wordt hier apart toestemming 

voor gevraagd via het ouderportaal, de mail of de Donkey-telefoon.  

Soorten uitstapjes 

Kleine uitstapjes 
Onder kleine uitstapjes worden de uitstapjes verstaan die vaak spontaan worden geïnitieerd, 

bijvoorbeeld: 

- Brieven naar de brievenbus brengen; 

- Een boodschap doen; 

- Naar een speeltuintje in de buurt; 

- Naar de diertjes. 

Het zijn vaak korte uitstapjes, die wat variatie brengen in het dagprogramma, zowel voor de kinderen 

als voor de leidsters. Kleine uitstapjes worden vaak ondernomen met een groepje kinderen. Over het 

algemeen vinden deze uitstapjes lopend of met de bakfiets plaats. De pedagogisch medewerkers 

delen de ervaringen van de uitstapjes via de KidsAdmin-app, vaak ondersteunt door wat foto’s. Voor 

deze kleine uitstapjes hebben ouders bij de intake aangegeven of ze toestemming geven en hiervoor 

wordt dus ook niet vooraf nog contact opgenomen met ouders. 

 

Grote uitstapjes 
Onder grote uitstapjes worden de activiteiten buiten de deur bedoeld, die van tevoren al zijn 

voorbereid en vaak met wat grotere groepen worden ondernomen. Deze uitstapjes worden vooraf 

gemeld aan ouders en waar nodig wordt ouders om toestemming gevraagd. Vaak worden deze 

uitstapjes ondernomen met de bakfiets of met autovervoer. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van 

autovervoer, gelden er andere regels. 

Algemene regels uitstapjes en vervoer 
- Het aantal begeleiders is minimaal gelijk aan het minimaal aantal leidsters dat vanuit de Kindratio 

verplicht is, waarbij er naar boven wordt afgerond.  

- Ieder uitstapjes wordt vooraf opgeschreven welke kinderen meegaan en welke kinderen bij 

Donkey blijven. Zo is het in geval van calamiteiten altijd duidelijk waar kinderen zich bevinden. 

- Minimaal één van de begeleiders heeft een mobiele telefoon bij om in nood om hulp te bellen en 

om bereikbaar te zijn voor collega’s en eventueel voor ouders. 

- De begeleiding zorgt voor een namenlijst met alle kinderen die meegaan, telt de kinderen vooraf 

en controleert ook regelmatig tussendoor het aantal kinderen. 

- De begeleiding heeft altijd een EHBO-tas mee. 

- De begeleiders dragen altijd een herkenbaar Donkey veiligheidshesje tijdens een uitstapje. 



Calamiteiten bij uitstapjes en vervoer 
- In geval van calamiteiten wordt naast de eerste hulp ook direct het kinderdagverblijf ingelicht, 

zodat zij de nodige hulp kunnen bieden. 

- Kinderen worden zo snel mogelijk weggehaald bij de calamiteit en op een veilige plek 

opgevangen. 

- De ouders van betrokken kinderen worden direct ingelicht over de calamiteit. 

Vervoer per auto 
- In principe vervoeren pedagogisch medewerkers nooit zomaar kinderen per auto. Als zij toch 

kinderen vervoer per auto, moeten zij in het bezit zijn van een autoverzekering, inclusief schade-

inzittende verzekering. 

- Alle kinderen onder de 1 meter 35 dienen te worden vervoerd met een gekeurd autostoeltje. 

- Zowel kinderen als pedagogisch medewerkers zijn verplicht om een gordel te dragen tijdens het 

vervoeren van kinderen. 

- Bij het gebruik van gordels dient erop gelet te worden dat de gordels goed zitten: voorlangs over 

de borstkast en niet achter de rug langs. 

- Indien mogelijk laten de pedagogisch medewerkers kinderen zoveel mogelijk uitstappen op de 

stoep. 

- Het maximaal aantal kinderen dat per auto vervoert mag worden, is afhankelijk van het aantal 

zitplaatsen met gordel die in de auto aanwezig zijn. 

- Kinderen onder de 1 meter 35 mogen alleen voorin op een kinderstoeltje, wanneer er op de 

achterbank geen plaats meer is. 

- Wanneer er een uitje plaatsvindt waarbij het vervoer per auto’s gaan, wordt er altijd eerst vooraf 

contact opgenomen met ouders. 

- Zodra de pedagogisch medewerker uit de auto stapt, draagt hij een Donkey veiligheidshesje. 

Vervoer per voet 
- De begeleiding geeft het goede voorbeeld tijdens het wandelen, door zich veilig te gedragen in 

het verkeer. Zo maken ze gebruik van trottoir, zebrapaden en worden de veiligste 

oversteekplaatsen gekozen. 

- Kinderen lopen twee aan twee, het liefst hand aan hand. 

- Kinderen die nog niet kunnen lopen worden vervoerd met een bolderkar. 

- Langs de straat en tijdens het oversteken wordt er niet gerend. 

- Tijdens het wandelen draagt de pedagogisch medewerker een Donkey veiligheidshesje. 

Vervoer per bakfiets 
- In de bakfiets zitten niet meer kinderen dan dat er riempjes aanwezig zijn. 

- Alle kinderen tot zes jaar die in de bakfiets zitten, zitten vast met de daarvoor bestemde 

riempjes. Kinderen boven de zes jaar hoeven niet perse vast te zitten. 

- Tijdens het fietsen blijven kinderen op hun billen zitten. 

- Pedagogisch medewerkers zien erop toe dat kinderen tijdens het rijden geen armen of hoofden 

uit de bakfiets steken. 

- Kinderen stappen zelf in de fiets en worden niet opgetild door de pedagogisch medewerker. 

- Medewerkers die met de bakfiets gaan fietsen, oefenen eerst met een lege bakfiets voordat zij 

met kinderen gaan fietsen. Zo wennen zij aan het oefenen met de bakfiets en leren zij de routes 

naar de scholen kennen. 

- Alleen vaste medewerkers fietsen met de bakfiets. Stagiaires en vrijwilligers fietsen niet met de 

bakfiets. 

- Tijdens het fietsen draagt de pedagogisch medewerker een Donkey veiligheidsjasje. 



Regels ophalen kinderen BSO 

Het klokhuis 
Bij het klokhuis wacht de pedagogisch medewerker de kinderen op aan de zijkant van het gebouw, 

buiten het hek. Alle leidsters en de leerkrachten van het klokhuis zijn hiervan op de hoogte. 

’t Otterke 
Bij ’t Otterke wacht de pedagogisch medewerker de kinderen op aan de kant van de school waar de 

onderbouw-groepen naar buiten komen. Alle leidsters en de leerkrachten van ’t Otterke zijn hiervan 

op de hoogte 

De Raagten 
Bij de Raagten wacht de pedagogisch medewerker de kinderen op aan de achterkant van de school, 

waar de onderbouw-groepen naar buiten komen. Kinderen van de bovenbouw wachten aan de 

zijkant van de school, bij hun eigen uitgang. De pedagogisch medewerker loopt met de kinderen van 

de onderbouw door naar het hek aan de zijkant, om hier de kinderen van de bovenbouw op te halen. 

Alle leidsters en leerkrachten van De Raagten zijn hiervan op de hoogte. 

De Muldershof 
Bij de Muldershof wacht de pedagogisch medewerker aan het plein van de school, buiten de poort, 

op de kinderen. Alle leidsters en de leerkrachten van de Muldershof zijn hiervan op de hoogte. 

Tijdens het wegbrengen van kinderen naar school wachten de leidsters totdat de kinderen echt 

binnen zijn.  

 

 


