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Uitgangspunten:
 Er worden geen uitstapjes gemaakt, waarbij de verantwoordelijkheid wordt overgedragen
aan een andere persoon of organisatie. Er is altijd iemand van BSO De Droomengeltjes
aanwezig bij het uitje.
 Leidsters die het uitstapje begeleiden en uitvoeren, kennen de kinderen en zijn zich daarbij
bewust van de risico’s die ze lopen met het betreffende uitstapje. Tijdens een uitje staat er
niet meer dan 1 invaller op de groep.
 Tijdens uitjes maar ook tijdens wandelingen zoals het halen van de kinderen van school
naar de BSO De Droomengeltjes, geldt de normale kind-leidster ratio van 1 pedagogisch
medewerker per 10 kinderen.
 Bij uitstapjes is de BSO verplicht om ervoor te zorgen dat er adequaat toezicht wordt
gehouden. Is dit toezicht onvoldoende dan wordt een belangrijke afspraak niet nagekomen
 Afhankelijk van de veiligheid en overzichtelijkheid van een uitje zullen er uitstapjes zijn
waar bovenstaande kindleidster ratio minder verantwoordelijk is. Je kunt hierbij denken
aan een bezoek aan een druk pretpark. De leidinggevende van de BSO De Droomengeltjes
stelt dan in overleg met de directie van De Droomengeltjes een aangepaste kindleidster
ratio vast. Er wordt dan rekening gehouden met het soort uitje, de leeftijd van de kinderen,
de samenstelling van de groep, de ervaring van de pedagogisch medewerker.
 Pedagogisch medewerkers dragen mede de verantwoordelijkheid voor het aantal kinderen
waarmee ze op uitje gaan. Zij moeten dus zelf ook het kindleidster ratio bespreekbaar
maken, wanneer de pedagogisch medewerker een andere mening heeft dan gemaakte
afspraken.
 Organiseert de BSO De Droomengeltje haar eigen vervoer dan moet zij aansprakelijkheid
rekening houden. Dit betekent dat zij moet zorgen voor veilig en verantwoord materiaal,
deskundige begeleiding en een dekkende aansprakelijkheidsverzekering. Vervoersmiddelen
moeten aan de veiligheidseisen voldoen.
 Het is belangrijk dat de pedagogisch medewerkers duidelijke afspraken maken met de
kinderen. Het kan verstandig zijn om te zorgen dat de kinderen de naam en het
telefoonnummer van de BSO De Droomengeltjes bij de hand hebben. Het is handig dat de
kinderen weten wat ze moeten doen als ze de pedagogisch medewerker kwijt zijn.
Daarnaast kun je afspreken dat de kinderen in ieder geval in groepjes bij elkaar blijven.
 Loop een kind van de BSO De Droomengeltjes weg of raakt het kwijt bij een uitje dan
moeten alle maatregelen genomen worden die een ouder ook zou nemen. Verder moeten
de ouders direct worden ingelicht en men moet uiteraard binnen de mogelijkheden die er
zijn, het kind gaan zoeken. Inschakelen van politie kan daarbij noodzakelijk zijn. Als een
kind is weggelopen volgen wij het protocol, vermissing van een kind.
Specifieke voorwaarden rondom uitjes
 Gaat BSO De Droomengeltjes op uitje met het openbaar vervoer dan moeten er altijd 2
leidsters mee. De leidsters nemen een mobiele telefoon mee en een lijst met gegevens van
de kinderen. Als dit uitstapje van tevoren bekend is, wordt dit altijd tijdig meegedeeld aan
de ouder(s)/verzorger(s). over uitjes die lopend worden gedaan (bv naar een speeltuin of
park) hoeven ouders niet perse van te voren te worden ingelicht.
 Wanneer we lopend met uitje gaan dragende kinderen zoveel mogelijk een t-shirts met de
logo en telefoonnummer van BSO De Droomengeltjes
 Indien er niet voldoende begeleiding aanwezig is zoals staat beschreven in het protocol
beoordeeld het management of het uitje door gaat of niet.
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Zwemmen met de BSO
Zwemmen met de BSO kan op de volgende voorwaarden:
Voor kinderen zonder zwemdiploma houden wij de volgende regels aan:

Maximaal 2 kinderen per pedagogisch medewerker

De pedagogisch medewerkers spreken met elkaar wie welke kinderen in de gaten houd

Wij vragen vooraf toestemming aan ouders

Kinderen dragen altijd vleugeltjes

Kinderen mogen alleen in het ondiepe peuterbadje

Kinderen mogen alleen in het ondiepe zwembad onder begeleiding van een pedagogisch
medewerker in badkleding
Voor kinderen met zwemdiploma geldt de volgende leidster- kind ratio

Een leidster op 4 kinderen
Leidsters die met kinderen gaan zwemmen, moeten de zwemvaardigheid goed beheersen.
Ouder(s)/verzorger(s) wordt/worden vooraf op de hoogte gesteld als de BSO met de kinderen gaat
zwemmen.
Zwemmen in natuurwater

Wij houden dezelfde kind/leidsterratio aan als hierboven beschreven. Op De
Droomengeltjes zijn wij ervan bewust dat er minder toezicht is bij natuurwater. Hierdoor
spreken wij altijd af met de kinderen tot waar zij mogen zwemmen. Wij handhaven hierbij
de lijnen die zijn uitgezet in de verschillende plaatsen.
Wij beseffen dat zwemmen met kinderen een uitje is met een risico. Vandaar dat wij dit altijd in
goed overleg met de ouders doen. Ook tussen de pedagogisch medewerkers is er overleg over dit
punt. De medewerkers die de dag van het zwemmen werken staan allen achter de beslissing om te
gaan zwemmen.
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Vervoer van kinderen op Kinderdagverblijf De Droomengeltjes
Met de auto:

Het vervoer van kinderen tijdens een uitje van de BSO valt onder incidenteel vervoer. Bij
dit soort incidenteel vervoer over beperkte afstand (maximaal 50 kilometer weg) volstaat
gebruik van de gordel op de achter zitplaatsen incl. zitverhogers voor kinderen vanaf 3 jaar
(maar niet de eigen kinderen) Kinderen vanaf 3 jaar en langer dan 1,35 meter mogen met
gordel incl. zitverhogers ook op de voorste zitplaats zitten. Let op: een eigen kind van een
pedagogisch medewerker moet tijden een uitje van de BSO wel in een autostoeltje zitten.


Bij het vervoeren van kinderen in personenauto’s is het gebruik van autogordels voor
kinderen boven de 3 jaar verplicht; het aantal gordels bepaald het aantal kinderen dat er
vervoerd mag worden. We volgen hierbij de regels die opgesteld zijn volgens de
wegenverkeerswet welke onderaan het protocol zijn toegevoegd.



Wanneer van te voren bekend is dat de BSO met auto’s weggaat kan ouders gevraagd
worden de autostoel achter te laten op de BSO. Ouders moeten dan ook even een
vastzetinstructie geven.



Voor het vervoer van de kinderen volgen wij wegenverkeerswet. Kinderen worden alleen
vervoerd in auto’s waarvan de eigenaar een inzittendenverzekering heeft afgesloten



In een auto mogen niet meer kinderen worden vervoerd dan waarvoor de auto is ingericht
(o.a. afhankelijk van het aantal autogordels)



Indien er uitstapjes met de auto of openbaar plaatsvinden dienen de betreffende
ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen die op die dag naar de BSO komen op de hoogte te
worden gesteld. Iedere auto heeft een inzittendenverzekering; de adressenlijst van de
kinderen, een mobiele telefoon en een EHBO doos worden meegenomen.



Kinderen tot 18 jaar en kleiner dan 1,35 meter moeten voorin de auto in een goedgekeurd
autokinderzitje worden vervoerd. Een autokinderzitje is een babyautostoeltje, een
kinderautostoeltje of zitverhoger. Een autokinderzitje moet goedgekeurd zijn volgens
Europese veiligheidseisen. Het is verplicht de autogordels en autokinderzitjes te gebruiken
op de door de fabrikant voorgeschreven manier. Zo zijn ze ook getest. Het is dan ook
toegestaan om deze beveiligingsmiddelen op een onjuiste manier te gebruiken,
bijvoorbeeld door een deel van de gordel achterlangs te dragen of met een gordelgeleider
de loop van de gordel te veranderen.



Op een zitplaats met een airbag ervoor mag u een kind niet vervoeren in een
babyautostoeltje dat tegen de rijrichting is geplaatst. Dit mag alleen als de airbag is
uitgeschakeld. Daarnaast is het verstandig kinderen tot 12 jaar niet bij een ingeschakelde
airbag te zetten. Kan het niet anders, zet dan de autostoel zo er mogelijk naar achteren.

Uitzonderingen
Er zijn uitzonderingen op de regels voor het vervoer van kinderen in een auto. Zo mag u kinderen
jonger dan 3 jaar alleen vervoeren in een goedgekeurd autostoeltje, maar in een taxi of bus is een
autostoeltje niet verplicht. Kinderen vanaf 3 jaar en volwassenen moeten wel de gordel gebruiken
in een taxi. Kinderen jonger dan 3 jaar mogen in de bus en op de achterbank van een taxi zonder
gordel vervoerd worden. Neem geen kind op schoot, want dat is riskant bij een frontale botsing.
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Zijn er op de achterbank van een auto 2 autostoeltjes in gebruik, dan is er vaak geen plaats voor
een 3e. in dat geval mag een kind van 3 jaar of ouder op de overgebleven zitplaats de autogordel
(heupgordel) gebruiken.
Op de fiets:

Uitstapjes op de fiets zijn alleen verantwoord voor kinderen van 6-13 jaar. Er gaat
minstens 1 volwassene mee met 6 kinderen. De leidster beoordeelt aan de hand van de
fietsuitrusting en de zelfstandigheid van het kind of het verantwoordt is dat het kind mee
gaat fietsen. Er moet goed gekeken worden waar wordt gefietst in verband met de
veiligheid. Alle kinderen dragen op de fietst een veiligheidshesje en helm.


Voor fietsers die in een groep fietsen gelden de normale verkeersregels, er zijn geen
specifieke wettelijke regels voor het fietsen met een groep kinderen. In de vragenrubriek
op de website van Veilig Verkeer Nederland (VVN) staan wel richtlijnen en adviezen voor
het fietsen met een groep kinderen
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