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Protocol veilig vervoer 
 
De kinderen van Blink worden regelmatig met de auto vervoerd. Dit gebeurd bij uitstapjes en de Bso- kinderen 
worden dagelijks naar school gebracht en gehaald met de auto. 
We proberen deze ritten dan ook zo veilig mogelijk uit te voeren door ons aan de opgestelde regels te houden. 
Bij het opstellen van deze regels is rekening gehouden met de wettelijke eisen. 

Algemene regels 
• Zorg dat je directie/manager ervan op de hoogte is dat je met de auto weg bent. 
• Alle kinderen beneden de 1.35 meter moeten  in/op een autostoel/stoelverhoger. 
• Laat de stoeltjes in de auto, als je ze eruit moet halen, zorg er dan voor dat je ze weer terug plaatst 

zodat je bij de volgende rit niet zonder zit. 
• Als je bij een school staat en je hebt niet genoeg stoeltjes, bel je een medecollega op om stoeltjes te 

komen brengen of om de kinderen mee te nemen. Een kind mag nooit zonder stoeltje mee!!!. 
• Controleer of alle kinderen een gordel om hebben en of die vast zit. 
• Plaats niet meer kinderen in de auto dan dat er gordels aanwezig zijn. 
• De bestuurder is verantwoordelijk voor de kinderen in de auto. 
• Houd ja aan de aangegeven maximale snelheid. 
• Krijg je een bekeuring, dan is deze voor rekening van de bestuurder. 
• Laat de kinderen nooit alleen achter in de auto, mits dit niet anders kan. 
• Zorg ervoor dat er te allen tijde voldoende benzine of diesel in de tank zit. 
• De kinderen hebben ten alle tijde een oranje Blink hesje aan 
• De Pedagogische Medewerker heeft ten alle tijde werkkleding van Blink aan. 

 

Autostoeltjes/verhogers  
Het gebruik van goed gekeurde autostoeltjes/stoelverhogers in de auto is verplicht. 
Goed gekeurde autostoeltjes/stoelverhogers minimaliseren de ernst van letsel beter dan wanneer kinderen 
gordels van volwassenen gebruiken. 
Voor elke plaatst in de auto is er een goedgekeurde kinderstoel/stoelverhoger aanwezig.  

Deze worden op de volgende manieren gebruikt: 

• Zorg er voor dat de stoeltjes goed verdeeld worden over de zitplaatsen in de auto. Nooit meer zitjes in 
de auto dan er zitplaatsen zijn. 

• Zorg ervoor dat de ruimte tussen het kind en de gordels maximaal twee vingers is. 
• Gebruik altijd het kinderslot op de achterportieren, indien aanwezig. 
• Gebruik het autostoeltje/zitverhoger altijd, ook voor de kleine ritjes. 
• Kijk of de kinderen comfortabel in de stoeltjes zitten. 

 
Airbags  
Airbags hebben, als ze gecombineerd worden met een gordel, al vele levens gered en (ernstige) letsel 
voorkomen. Echter, er is ook bekend dat airbags bij kleine kinderen dodelijke ongevallen veroorzaakt. 
 

Bij calamiteiten  
Bij pech: 
De pedagogisch Medewerker belt de Directie/manager, en verteld wat er is gebeurd en waar ze zich op dat 
moment bevinden. De Directie/manager regelt hulp en geeft aan de Pedagogisch Medewerker door wat er 
geregeld is. 
De pedagogisch Medewerker stelt de kinderen veilig. Het liefst buiten het vervoersmiddel wacchten met de 
kinderen. 
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Bij een ongeval: 
Het is belangrijk om naar de situatie en eigen inzicht te handelen. 
De volgende stappen moeten zeker genomen worden: 

• 112 bellen 
• Kinderen veilig stellen 
• Letten op eigen veiligheid 
• Waar mogelijk eerste hulp verlenen 
• Directie/manager bellen 

 
KM- stand bijhouden 
Via de rittenstaat hou je de ritten bij die je rijd. Daarop houd je de kilometerstanden bij. Je schrijft daar de 
datum, naam en maand op. De kilometerstand schrijf je op als je vertrekt bij blink en de eindstand als je op de 
plek bent waar je wezen moet.  Aan het einde van de maand tel je alle gereden kilometers bij elkaar op, en 
scan je de rittenkaart in en mail je die naar de directie. Zij zal de gereden kilometerstanden nakijken. ( zie 
bijlage 1 rittenstaat) 
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Bijlage 1 rittenstaat 
 

 
 
Naam :------------------------------------------------------------------------- 

Maand:------------------------------------------------------------------------- 

Datum Van Naar Begin KM Eind KM Totaal  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 Totaal KM      

      
 Totaal KM € 0,19    Totaal 

       € 
 

Acoord    Paraaf  Toelichting 

Manager ja/nee  --------  ----------------------- 

Directie ja/nee  --------  ----------------------- 

  

 

 


