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Inleiding 

Binnen onze kinderopvang hechten wij veel waarde aan veiligheid. Hiertoe worden wij ook 

op gecontroleerd. 

Dit geld tijdens het buitenspelen, maar ook bij het maken van uitstapjes. 

 

Activiteiten buiten het terrein van KDV't Boerderijke 
Soms kiezen de leidsters er voor om de kinderen een activiteit of uitstapje aan te bieden 

buiten het terrein van kdv 't Boerderijke. Redenen daarvoor zijn: 

 Kinderen letterlijk meer of een andere ruimte en omgeving bieden. 

 Kinderen extra uitdagingen bieden. 

 Het blikveld voor kinderen vergroten en andere ervaringen laten op doen. 

 Kinderen groeimogelijkheden bieden door de ervaring van het (veilig) verlaten van 

de vertrouwde plek op het kinderdagverblijf. 

 

Buiten het eigen terrein van kdv 't Boerderijke doen kinderen andere ervaringen op. Zij 

komen andere kinderen tegen of dieren, huizen, vervoersmiddelen enz. Dat is aanleiding 

om met kinderen in gesprek te gaan of kan ondersteunend zijn in het werken met een 

thema. 

 

Wandelen 
Voor het wandelen gelden een aantal regels binnen 't Boerderijke. Zo moeten de leidsters 

altijd met z'n tweeën zijn of één leidster en een stagiaire als er gewandeld gaat worden 

met de peuters. 

Meestal nemen we de bolderkar mee, waar de kinderen dan tegenover elkaar zitten. 

Baby's die al kunnen zitten mogen ook mee maar moeten dan in aparte stoeltjes zitten 

met veiligheidsriem om. 

 

Afspraken en voorwaarden m.b.t. uitstapjes 
Aangezien het verlaten van het eigen terrein en het maken van uitstapjes ook een zeker 

risico met zich meebrengt zijn er maatregelen opgesteld om bepaalde risico's zoveel 

mogelijk te voorkomen. 

 Tijdens uitstapjes ligt de verantwoordelijkheid voor de kinderen altijd bij de 

leidsters. Deze wordt niet overgedragen aan een ander persoon. 

 De ouders zijn tijdens de intake geïnformeerd over de uitstapjes. 

 De lijst met noodgegevens van de kinderen gaat mee. 

 Een EHBO -doos wordt meegenomen. 

 Een mobiele telefoon wordt meegenomen. 

 Verzorgings- en verschoonartikelen gaan mee. 

 Indien nodig nemen de leidsters drinken en eten mee. 
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BSO activiteiten buiten de deur 

In de schoolvakanties en eventueel op woensdag- en vrijdagmiddagen kunnen weleens 

uitstapjes gepland worden. Kinderen zullen dan vervoert worden met de auto of busje 

De leidsters zijn zich bewust van de verantwoordelijkheid die ze dragen voor andermans 

kinderen en zorgen dat de veiligheid van de kinderen gewaarborgd is. 

De leidsters 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/ 

bus in acht nemend. 

 

Afspraken 
 De leidsters kennen de kinderen en zijn zich tevens bewust van de risico's die ze 

lopen met het betreffende uitstapje. 

 Tijdens uitstapjes ligt de verantwoordelijkheid voor de kinderen altijd bij de 

leidsters. Deze wordt niet overgedragen, tenzij dit anders overeengekomen is, aan 

een ander persoon of organisatie. Iedere begeleider krijgt een vast groepje van 

maximaal 10 kinderen onder haar/zijn hoede. 

 De ouders zijn geïnformeerd over het uitstapje. 

 De lijst met noodgegevens van de kinderen gaat mee. 

 De mobiele telefoon wordt meegenomen. 

 Zonnebrandcrème wordt meegenomen in de zomer. 

 Een EHBO-doos wordt meegenomen. 

 De leidsters nemen voldoende eten en drinken mee voor de kinderen. 

 De leidsters hanteren wettelijke richtlijnen vervoer kinderen in de auto. 

 

Kind raakt de groep kwijt tijdens uitstapje 

Als een kind de groep kwijtraakt/wegloopt tijdens een uitstapje stelt de leidster in overleg 

met collega medewerker alles in het werk het kind terug te vinden zoals zoeken in de 

directe omgeving. 

Als het kind niet gevonden wordt informeert de leidster de directrice. De directrice 

informeert de ouders van het kind. Indien nodig wordt er melding gemaakt bij de politie. 

 

Bij het vervoeren van kinderen in het busje van 't Boerderijke of in een personenauto van 

school naar de BSO of van de BSO naar school moeten wij er op toezien dat dit veilig 

gebeurt. Voor de veiligheid van het vervoer zijn de volgende zaken van belang: 

 Autogordels 

    - Alle zitplaatsen moeten voorzien zijn van autogordels. 

      -  Er mogen zoveel kinderen vervoerd worden als er kinderzitjes/zitverhogers     

         en/of autogordels zijn (van één gordel mag slechts één kind gebruik maken) 

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

        een goedgekeurde zitverhoger op de achterbank verplicht. 

     - Als een kind 1.35 m of groter is mag een kind voorin zitten, zodat een veilig  

        gebruik van de gordel ook rekening houdend met de airbag gegarandeerd is.  
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 Verzekeringen 

     - Elke automobilist is volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering  

       Motorvoertuigen (WAM) verplicht zich te verzekeren tegen schade aan derden. 

       Derden kunnen ook de inzittende kinderen zijn van de bus of auto. 

 

 Aantal kinderen in een auto of bus 

     - Zorg voor autogordels op ieder zitplaats en gebruik ze. 

     - Vervoer niet meer kinderen dan er gordels zijn. 

     - Vervoer niet meer kinderen dan er zitplaatsen zijn. 

     - Laat kinderen bij voorkeur achterin zitten. 

 

BSO opvang 't Boerderijke heeft een eigen bus en 3 caddy's.  

In een bus mogen 9 personen, dus 7 kinderen + één leidster + de chauffeur 

In een caddy mogen 6 kinderen + één leidsters 

Alle zitplaatsen zijn voorzien van veiligheidsgordels. 

Als we het vervoer van de BSO kinderen overlaten aan een taxibedrijf tegen betaling, 

geldt de wet personenvervoer.  

 

 

Bereikbaarheid ouders 
Het is van groot belang dat ouders goed bereikbaar zijn in de tijd dat het kind de opvang 

bezoekt. Ouders overhandigen noodnummers die gebeld kunnen worden als ouders niet 

bereikbaar zijn. 


