
    Protocol Uitstapjes KDV en BSO  

Wij gaan er graag op uit met de kinderen waarbij wij de locatie verlaten. 


Uitjes kunnen een pedagogische meerwaarde hebben. Ze kunnen de ontwikkeling van de 
kinderen stimuleren. Het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen heeft vooral te maken met 
de persoonlijke ‘competenties’ van kinderen; hoe bekwaam ze zijn in bepaalde vaardigheden? 
Activiteiten buiten de opvanglocatie biedt hiervoor mogelijkheden.  
Kinderen komen dan in aanraking met andere situaties en kunnen zo bijvoorbeeld nieuwe 
woorden leren.  
Bewegingsactiviteiten (zoals sporten en klimmen) bevorderen de motoriek (het vermogen om te 
bewegen).  
Het is belangrijk dat de activiteiten goed passen bij de leeftijd en de ontwikkelingsfase van de 
kinderen.


- De uitstapjes die wij regelmatig maken:  

* Speeltuin Oost-Souburg

* Speeltuin Meiveld Middelburg 

* Bos Ritthem, Vlissingen

* Strand Ritthem , Vlissingen 

* Kinderboerderij Middelburg of Vlissingen

* Manege Paardoes

* Eendjes voeren in Oost-Souburg 

* Jumbo boodschappen

* Groenrijk Middelburg 

* Intratuin Koudekerke 

* Speeltuin Karolienen Burcht 

* Natuurspeeltuin Hogerzaal 

* Wandelen met de Bolderkar in Oost-Souburg 

* Fietsen met de bakfiets in een straal van maximaal 10 km van de locatie 




Ook doen wij uitjes passend bij een thema of bij het seizoen en in vakanties uitjes zoals oa: 


- Met de trein mee

- Speelcircus Bambini 

- Hof Poppendamme

- Springkussen hal in Middelburg

- ’t Klokuus

- Naar de brandweer kazerne 

- Kaasboerderij Schellach 

- Bloemenpluk tuin

- Zonnebloemen plukken  

- Kruidenierszaak de Visser om fruit halen 

- Museum

- Schoenmaker

- Schaatsbaan 

- Lammetjes dag 

- Fruit plukken 


Bij Tante Keet gelden de volgende eisen,  regels en voorwaarden aan het maken van uitstapjes 
zodat dit veilig is. 


- Ouders moeten toestemming geven voor het maken van uitstapjes waarbij de locatie wordt 
verlaten. 

- De uitstapjes zijn afgestemd op de leeftijd en belevingswereld van de kinderen.  

- In ons veiligheid gezondheidsplan staat omschreven dat de medewerkers er regelmatig met de 
kinderen op uit gaan. 

- Als ouders hebben getekend voor het maken van uitstapjes gaat u als ouder akkoord met alle 
uitstapjes die gemaakt worden met het Kinderdagverblijf en met de BSO. 


U bent als ouders niet verplicht om te tekenen.  
Als er niet is getekend zal de opvang van het kind op de opvanglocatie plaatsvinden. 


Hoeveel medewerkers gaan er mee met uitstapjes  
Voor activiteiten buiten de opvanglocatie geldt dezelfde beroepskracht-kindratio als op de 
opvanglocatie.  
Het is echter aan te raden en logisch dat er bij uitstapjes ‘ extra ogen’ zijn. Dit hoeven geen 
gekwalificeerde volwassenen te zijn en een verklaring omtrent gedrag is hierbij niet verplicht om 
personen intentie in te zetten.  
Ouders of opa’s en oma’s kunnen bijvoorbeeld ook mee met een uitje. 

Bij Tante keet zorgen wij ervoor dat er altijd 1 extra medewerker meegaat met een uitje.  
En zo nodig , afhankelijk van het uitje zelfs 2 extra. Bijvoorbeeld een uitje met de trein, dan willen 
wij dat de kinderen aan de hand een volwassenen mee kunnen lopen. 

Zo wordt per uitje bekeken wat er nodig is om ook tijdens uitjes veilige en verantwoordelijke 
opvang te bieden.  

Vervoer  
Tante Keet is verantwoordelijk is voor het veilig vervoeren van kinderen.  
Wij treffen maatregelen om vervoer op een veilige manier te regelen. 
Als wij op straat lopen of fietsen met kinderen van de opvang zijn wij extra voorzichtig.  
Wij leren kinderen om veilig deel te nemen aan het verkeer.  
- Wij geven altijd zelf het goede voorbeeld, dus wachten voor het rode stoplicht. 

- Wij nemen de veiligste route, niet de kortste 

- Op een smalle stoep lopen wij met de kinderen achter elkaar in een ‘ trein’. De kinderen moeten 

dan instappen in de trein waarbij er een medewerker voor en achterop lopen. 

- Wij benoemen of het veilig is om over te steken. Bij de oudere kinderen vragen wij ook aan de 

kinderen om te benoemen of het veilig is .




Met de auto  

In Nederland moeten kinderen tot 135 cm in een autostoeltje zitten.  
Wij zorgen ervoor dat dit autostoeltje op de juiste manier wordt gebruikt . 

- De autostoel moet goed zijn bevestigd in die auto

- De autostoel zit altijd goed en strak vast. 

- Het kind zit goed vast  in de autostoel gordel 


Met de bolderkar  
 
Bij Tante Keet wordt gebruik gemaakt van een bolderkar. 

- Er zitten geen scherpe en beknellende onderdelen of openingen waar vingers e.d. in verstrikt 
kunnen raken


- Zijwanden zijn,  gemeten vanaf de zitplaats, minimaal 25 cm hoog zodat kinderen er niet uit 
kunnen vallen als ze zitten. 


- Er zit een goede ondersteuning van de rug in de kar. 

- De wielen staan recht, de kar loopt soepel en schaart of kantelt niet. 

- Er is een mogelijkheid om de kinderen vast te zetten met een gordel waar de kinderen in 

worden vast gemaakt. 

- Voor kleine kinderen hebben wij zitjes voor in de bolderkar zodat ze goed ondersteund kunnen 

zitten. 

- De baby’s vervoeren wij in de bolderkar een speciale babyschaal met gordel 

- We hebben een regenkap die gebruikt wordt bij kouder weer en /of regen. 


Wij laten kinderen in de bolderkar nooit alleen

Wij laten kinderen niet staan in de bolderkar  

Met de bakfiets  
 
Wij maken gebruik van een veilige bakfiets van de fietsfabriek waar wij 8 kinderen in kunnen 
vervoeren 

- Er zitten geen scherpe en beknellende onderdelen of openingen waar vingers e.d. in verstrikt 

kunnen raken

- Zijwanden zijn, gemeten vanaf de zitplaats, minimaal 25 cm hoog zodat kinderen er niet uit 

kunnen vallen als ze zitten. 

- Er zit een goede ondersteuning van de rug in de bakfiets. 

- Er is een mogelijkheid om de kinderen vast te zetten met een gordel waar de kinderen in 

worden vast gemaakt. 

- We hebben een regenkap die gebruikt wordt bij kouder weer en /of regen. 

 

Vervoer naar de BSO 

Vanaf het tijdstip dat kinderen uit school komen, vallen de kinderen die naar de buitenschoolse 
opvang gaan onder de verantwoordelijkheid van de kinderopvangorganisatie.  
De bso zal vanaf dat moment ‘verantwoorde kinderopvang’ bieden. 
De kinderen worden uit school gehaald met de bakfiets, bolderkar , lopend of in incidentele 
gevallen met de auto waar bovenstaande altijd wordt toegepast. 


