
   

Vervoersprotocol Talentencampus Venlo 

Het komt regelmatig voor dat de klas van uw kind een uitstapje of excursie heeft. We vinden het 

belangrijk dat kinderen in het kader van hun brede ontwikkeling een bezoek brengen aan een 

museum, een kinderboerderij of een voorstelling mee maken. Wij vragen dan aan ouders om 

kinderen mee te vervoeren. 

Maar hoe zit het nu precies met het vervoeren van uw kind in een andere auto? 

Omdat deze vraag wel eens door ouders gesteld wordt, brengen wij ons vervoersprotocol bij u onder 

de aandacht. De inhoud van dit protocol is gebaseerd op de wet- en regelgeving van de rijksoverheid. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveiligheid/vraag-en-antwoord/moet-ik-

mijn-kind-in-de-auto-in-een-kinderzitje-vervoeren 

 

Protocol TCV: 

- Ouders die rijden hebben een inzittendenverzekering; 
 

- Ouders kunnen het aantal leerlingen meenemen in hun eigen auto dat volgens de 
verzekering toegestaan is voor deze auto; 
 

- Alle rijders houden zich aan de verkeersregels; bekeuringen kunnen niet op school worden 
verhaald; 
 

- Rijden er kinderen mee die kleiner zijn dan 1.35 meter? Dan heeft het de voorkeur dat zij op 

een  passend en goedgekeurd (ECE R44/03 of ECE R44/04) kinderzitje of op een 

zittingverhoger zitten. Dit is de verantwoordelijkheid van ouders zelf. Ouders kunnen ’s 

ochtends een kinderzitje of stoelverhoger meegeven aan hun kind. (Wettelijk is een 

kinderzitje niet verplicht bij incidenteel vervoer van andermans kinderen over een korte 

afstand); 

- Alle kinderen die langer zijn dan 1.35 meter moeten gebruik maken van een 

veiligheidsgordel. Dit geldt zowel voor- als achterin.  Rijders controleren voor vertrek even of 

alle kinderen de autogordel hebben vastgemaakt. Leerlingen mogen een driepuntsgordel 

niet als heupgordel gebruiken. De driepuntsgordels zijn hier niet voor gemaakt en bieden dan 

onvoldoende veiligheid. Zijn er op de achterbank al twee kinderzitjes in gebruik zijn en is er 

voor een derde geen ruimte meer? Dan mag de derde leerling (ook al is het kleiner dan 1.35 

meter) op de achterbank los zitten. Het kind moet dan wel de autogordel om; 



- Zijn er te weinig geldige zitplaatsen voor de leerlingen beschikbaar? Dan mag de betrokken 

leerkracht het vervoer niet door laten gaan. Misschien is het dan mogelijk om twee keer te 

rijden; 

- Leerlingen mogen niet zonder toezicht bij de school of bij de bestemming wachten, ook niet 

voor korte tijd; 

- Het verdient de voorkeur om gebruik te maken van een kinderslot;   

- Rijders moeten ervoor zorgen dat de kinderen op een veilige plaats in‐ en uit kunnen 

stappen. Het heeft de voorkeur te parkeren op een parkeerterrein. Als er alleen een 

parkeerplek is aan de straat, dan mogen de leerlingen alleen uitstappen aan de stoepkant, of 

in de berm als er geen stoep is.  Begeleiders moeten zelf eerst uitstappen! 

                                   

 


