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Protocol uitstapjes 
 
De pedagogisch medewerkers van Kinderopvang ‘t Hummelhuis vinden het leuk af en toe een uitje 
te organiseren. Dit kan variëren van een uitstapje naar de speeltuin of het park tot een uitstapje naar 
een themagerelateerde voorziening: de bakker, slager of het bos. Ook een uitstapje naar een wat 
grotere voorziening, bijvoorbeeld een kinderboerderij of indoorspeeltuin behoort tot de mogelijkheden. 
 
Wat verstaan we onder uitstapjes? 
Onder uitstapjes verstaan wij: Het zich met de kinderen begeven buiten het terrein van Kinderopvang 
’t Hummelhuis lopend of met auto/bus. 

 
Wat zijn de mogelijkheden? 
Een aantal uitstapjes die tot de mogelijkheden behoren zijn: wandelen in de buurt, naar de speeltuin, 
winkels, de markt, de bibliotheek, de tandarts, een dierenweide, een georganiseerde uitstapje met de 
auto of bus of bijvoorbeeld naar het gemeentehuis als een medewerker gaat trouwen*. 
 
*Mocht er een pedagogisch medewerker van de groep gaan trouwen, dan mogen alle baby’s van de groep van de 
betreffende pedagogisch medewerker (indien mogelijk) mee naar het gemeentehuis. In andere gevallen blijven sowieso de 
kinderen beneden een half jaar op het dagverblijf. (bedenk je voor wie je mee gaat: de bruid, het kind of jezelf?) 
 
Toestemming van de ouders 
Voordat een pedagogisch medewerker een kind meeneemt buiten het terrein van Kinderopvang ’t 
Hummelhuis, vragen we ouders om hiervoor schriftelijk toestemming te geven. Dit gebeurt tijdens het 
intakegesprek. Hiervoor wordt een handtekening gezet. 
 
Op het moment dat een ouder geen toestemming heeft gegeven voor een uitstapje en er komt een 
uitstapje aan, dan wordt de betreffende ouder ingelicht dat zijn/haar kind even op een andere groep 
opgevangen wordt (dit kan natuurlijk niet als het uitstapje spontaan op de dag zelf bedacht wordt, in 
dat geval wordt het kind dat niet mee mag op een van de andere groepen ondergebracht). 

 
Beroepskracht-kindratio 

 Er zijn geen aparte (wettelijk vastgestelde) regels voor de leidster-kindratio tijdens uitstapjes. 
De leidster-kindratio is hetzelfde als bij de opvang op de kinderopvanglocatie zelf, hier houden 
wij ons aan.  

 Indien mogelijk zorgen we dat er een stagiaire of vrijwilliger meegaat. Let op: de stagiaire of 
vrijwilliger gaat als extra persoon mee en wordt niet meegeteld in de beroepskracht-kindratio! 

 
Wat neem je mee? 

 Lijst met namen van kinderen die meegaan & de Ipad van de groep 

 De kinderen dragen een polsbandje met tel.nr. van pedagogisch medewerker of KDV/BSO 

 Mobiele telefoon  

 Telefoonnummer van de betreffende Hummelhuis locatie  

 Telefoonnummer van de te bezoeken locatie (indien mogelijk) 

 Actielijst wat te doen bij vermissing (uit calamiteitenplan) 

 EHBO-spullen (pleisters, pincet, veiligheidsspelden)  

 Luiers & lotiondoekjes (indien nodig) 

 Set droge kleding 

 Versnapering (indien nodig) & wat drinken 

 Eventueel de bolderwagen 
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Maatregelen voor vertrek 
De volgende punten zijn geregeld voordat we een uitstapje maken: 

 We zorgen dat er geen kinderen meegaan waarvan ouders geen toestemming hebben 
gegeven. Deze kinderen worden bij een van de andere groepen ondergebracht. 

 Aan de andere groep(en) wordt doorgegeven dat we weg gaan en waarheen 

 Het mobiele nummer waarop we bereik zijn, wordt achtergelaten bij de andere groep(en) 

 Kinderen worden gereed gemaakt voor vertrek: passende kleding + toiletbezoek 

 Indien nodig worden er afspraken met de kinderen gemaakt over de regels en gedrag 

 Op de groep wordt een presentielijst achtergelaten met gegevens van kinderen die mee zijn  

 Bij een uitje met bussen, is er altijd één persoon die vrij loopt zonder groepje kinderen. Deze 
persoon is verantwoordelijk voor het tellen van hoofden en het houden van overzicht op het 
geheel. Verder neemt deze persoon initiatief bij een eventuele calamiteit 

 
Vervoer per auto 
De volgende richtlijnen gelden voor het vervoer van kinderen met een auto: 

 Voor het vervoer van kinderen volgen wij de richtlijnen van 3VO. 

 Voor het incidenteel, over beperkte afstand vervoeren van andermans kind (vanaf 3 jaar en 
kleiner dan 1.35 m) is het gebruik van een autostoeltje of verhoger niet verplicht. Ondanks 
deze wettelijke regel vervoeren wij kinderen van het kinderdagverblijf nooit zonder 
goedgekeurd autostoeltje of zitverhoger. 

 De auto’s waarin de kinderen worden vervoerd dienen een inzittendenverzekering te hebben. 

 Wij vervoeren niet meer kinderen dan er veiligheidsgordels op de achterbank zijn.  
Wij vervoeren geen kinderen op de voorstoel, behalve wanneer er een goedgekeurd 
kinderzitje aanwezig is en de eventueel aanwezige airback aan deze zijde uitgeschakeld is. 

 
Overige bijzonderheden 

 De pedagogisch medewerkers nemen hun verantwoordelijkheden t.a.v. hun taken en het 
houden van toezicht tijdens deze uitstapjes. 

 
 

 

 


