
 

 
 
 

Protocol uitstapjes   april 2019  
 

Algemeen: 

• Een uitstapje is het verlaten van de, door de GGD goed gekeurde, binnen of buitenruimte 
van de kinderopvang.  Dit kan met een groep zijn maar ook met een enkel kind.   

• Ouders geven met het plaatsingsgesprek wel of niet toestemming voor uitstapjes. 

• Afhankelijk van de leeftijd worden afspraken gemaakt met de kinderen over veiligheid. 
Medewerkers geven het goede voorbeeld! 

• Medewerkers dragen allen kleding met het Christoforus logo erop. 

• Een groep kinderen wordt begeleid  met in achtneming van de BKR ratio. 

• Op de locatie is men op de hoogte van welke medewerkers en welke kinderen meegaan en 
waarheen het uitstapje gaat. 

• Medewerkers zijn op de hoogte van het protocol vermissing. 

• Bereikbaarheid via mobiele telefoon is geregeld. Lijst met telefoonnummers van de ouders 
aanwezig. 

• Op de bestemming maken de medewerkers allereerst samen afspraken over de grenzen van 
de speelplek en hoe ze het toezicht houden. Dit wordt duidelijk met de kinderen 
gecommuniceerd.  

• Regelmatig tellen of alle kinderen in beeld zijn en tellen bij vertrek.  

• In de tekentijd ouders attenderen op teken controleren. 

 

Bij bezoek aan dieren  houden wij ons aan de volgende regels:  

• kinderen niet zonder toezicht van pm-er bij dieren.  

• Ga van te voren na welke kinderen allergisch zijn voor dieren.  

• Na aanraken van dieren moeten kinderen bij terugkomst op de locatie hun handen wassen.  

• Voeren van dieren alleen onder begeleiding. Pm-er vraagt dit van te voren aan de 
dierenbegeleider. 
 

0 tot 4 jarigen: 

• Vervoer over straat in een veilige bolderwagen of lopend met een wandelkoord met een 
medewerker voorop en een achteraan. Medewerkers hebben een rugzak en zo  hun 
handen vrij om snel te kunnen reageren. 

• We gaan  nooit met een baby naar de supermarkt of naar een andere drukke en lawaaierige 
plek. 

• Met de fiets : in een goed kinderzitje met voetbescherming. 

• Openbaar vervoer: alleen in overleg met de coördinator en  met schriftelijke toestemming 
van de ouders. Per 2 kinderen is er 1 begeleider. 

 
 
 
 
 



 

BSO kinderen: 

• Maak duidelijke afspraken over de weg heen en terug en houdt de kinderen aan die 
afspraak. 

• Zorg dat speelmateriaal veilig mee gaat.( geen losse ballen!) 

• Laat de kinderen ook zelf materiaal dragen of een bolderkar trekken. 

• Openbaar vervoer: alleen in overleg met de coördinator en  met toestemming van de 
ouders.  

 
Meenemen: 

 
In de bolderwagen/ in de rugzak: 

 

• ehbo-tasje met goedgekeurde inhoud 

• aspivenin (uitzuigapparaat voor insectenbeten) 

• luiers en doekjes 

• snoetenpoetsers 

• kleed om op te zitten 

• vuilniszakjes 

• bekers en water 

• tissues 

• wc-papier 

• set reserve kleding 
 
eventueel meenemen: 

• flessen met sap/water 

• thermoskan koffie/thee 

• brood of fruit 
 

Let op: in de zomer veel drinken meenemen en zonnebrandcrème factor 50. 
 

Let op: In de winter (isolatie)deken mee en zorgen dat de kinderen in beweging blijven. 
 

Bij terugkomst: 

• Alle kinderen controleren op teken en deze direct verwijderen met een tekenpincet. Daarna 
ontsmetten met alcohol. 

• Ouders altijd melden dat je weg bent geweest en ze vragen zelf ’s avonds nog een keer hun 
kind te controleren op teken. 
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Aanvulling protocol uitstapjes BSO met openbaar vervoer/auto: 
 

Ook hierbij geldt dat een groep kinderen wordt begeleid  met in achtneming van de BKR ratio. Een 
pedagogisch medewerker gaat nooit alleen met de kinderen met het openbaar vervoer of auto, 
er moet een extra paar ogen mee. Dit hoeven geen gekwalificeerde volwassenen te zijn. Een 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is niet verplicht voor personen die incidenteel worden ingezet. 
Ouders kunnen bijvoorbeeld ook worden ingezet. 
 
Voor uitstapjes met het openbaar vervoer of de auto moet vooraf schriftelijk toestemming aan de 
ouders worden gevraagd. 
 
Verder geldt bij een uitstapje met de auto het volgende: 

• Iedere auto heeft een inzittendenverzekering;  

• Er mogen zoveel kinderen vervoerd worden als er kinderzitjes/zitverhogers en/of 
autogordels zijn (met dien verstande dat van één gordel slechts één kind gebruik mag 
maken). 

• Voor kinderen boven de 3 jaar en onder de 1.35m is het gebruik van autogordel met een 
(goedgekeurde) zitverhoger op de achterbank verplicht.  

• Vanaf de leeftijd 6 jaar en onder de 1.50m mag een kind voorin zitten, mitst het gebruik 
maakt van een zitverhoger, zodat een veilig gebruik van de gordel, ook rekening houdend 
met de airbag, gegarandeerd 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.   

 
      
 
 
 


