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Protocol vervoer bij excursies en uitstapjes 
 

Regelmatig komt het voor dat de kinderen van de school  met auto’s van ouders en leerkrachten worden 

vervoerd. Dit kan een excursie zijn of een uitstapje. Voor vertrek worden altijd de volgende zaken 
gecontroleerd/nagevraagd: 

 
Voor de bestuurder 

1. De bestuurder is minimaal 3 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs. 
2. De bestuurder heeft een inzittenden verzekering. 

3. De auto beschikt over autogordels. 

4. Per auto mogen nooit meer kinderen worden vervoerd dan er zitplaatsen met autogordels 
zijn. 

5. Elk kind zit in een autogordel. 
6. Alle kinderen tot 1.35 meter mogen alleen in een auto vervoerd worden als zij in een 

goedgekeurd autostoeltje zitten. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. De bestuurder heeft een telefoon bij zich en heeft de nummers van minstens twee andere 
bestuurders en de leerkracht. 

8. De bestuurder beschikt over een auto die in goede technische staat verkeert. 

Uitzonderingen op de wetgeving 
Omdat in de praktijk het niet in alle gevallen mogelijk is om aan deze regels te voldoen zijn er een 
aantal uitzonderingen. De meeste van deze uitzonderingen gelden niet voor kinderen jonger dan 
drie jaar. 
 
Uitzondering vervoer in eigen auto 

 Als er geen gordels achterin zijn, mogen kinderen tot 3 jaar niet achterin vervoerd worden. 
Kinderen vanaf 3 jaar en volwassenen mogen los op de achterbank zitten. 

 Als er geen gordels voorin en achterin zijn, mogen kinderen tot 3 jaar niet worden 
vervoerd. Kinderen vanaf 3 jaar tot 1,35 meter mogen alleen achterin vervoerd worden. 
Iedereen groter dan 1,35 meter mag voorin zitten. 

 Als op de achterbank al twee autostoeltjes en/of zittingverhogers in gebruik zijn en er geen 
plaats meer is voor een derde, dan mogen kinderen van 3 jaar en ouder op de achterbank 
de autogordel gebruiken. Het is daarbij niet toegestaan om de driepuntsgordel als 
heupgordel te gebruiken, door het schuine gedeelte achter de rug te laten lopen. 
Bij een bijzondere fysieke gesteldheid (denk aan gipsbroek) of bijzondere omstandigheden 
kan een vrijstelling bij het CBR worden aangevraagd. 

 Als de passagiers in een rolstoel zit, mogen zij in hun rolstoel vervoerd worden. 
Als er in een stationwagen een speciaal bankje voor kinderen achter de achterbank 
geplaatst wordt, waarbij de kinderen achteruit rijden, dan is die al op maat van de 
kinderen gemaakt en hoeft deze niet in combinatie met een zittingverhoger gebruikt te 
worden. 
 

Uitzondering vervoer in andere auto; anders dan de eigen (pleeg)ouder. 
Als kinderen incidenteel in andermans auto meerijden, dan mogen kinderen ouder dan 3 jaar 
zonder autostoeltje of zittingverhoger vervoerd worden. In deze gevallen geldt: 
 

 Kinderen mogen alleen achterin de auto in de gordels vervoerd worden. 
 Kinderen mogen alleen over een beperkte afstand vervoerd worden, dus geen vakantiereis. 

Naar een uitwedstrijd van het sportteam is wel incidenteel, wekelijks naar de zwemles of 
kinderopvang is niet incidenteel. 
De aanwezige autostoeltjes en/of zittingverhogers moeten wel gebruikt worden. 
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Voor de leerkracht  
 Vraagt en controleert  bovenstaande 9 aandachtspunten bij de bestuurders. 

 Gaat pas rijden als aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan. 
 Zorgt dat alle bestuurders de te rijden route weten. Dit kan op papier  of op de routeplanner. 

 Maakt een indeling van welk kind in welke auto, deelt dit uit aan de bestuurders. Eén 

exemplaar blijft achter op school. 
 Bespreekt de indeling en regels voor de leerlingen van tevoren. 

 Neemt een lijst met telefoonnummers/leerlingenlijst mee, deze lijst is ook op school aanwezig. 
 Heeft bij een calamiteit de coördinerende rol. 

 

Voor de leerlingen 
 Ga altijd in het kinderzitje of op de stoelverhoger zitten als je kleiner bent dan 1.35 m. 

 Je zorgt voor je eigen stoelverhoger als je kleiner bent dan 1.35 m. 
 Doe altijd de gordel om. 

 Blijf van ramen en deuren af. 

 Laat de bestuurder met rust. 
 Zit rustig in de auto. 

 Stap pas in en uit als dat mag van de bestuurder. 
 Stap in en uit aan de kant van de stoep. 
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