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Protocol verkeer 2 

Vervoer van kinderen per auto 
Wanneer de school bij het vervoeren van kinderen gebruikt maakt van auto's van ouders en/of leerkrachten, dan zijn 
de volgende voorwaarden van toepassing: 

 

Verplichtingen bestuurder/eigenaar auto: 

• Alle leerlingen en bijrijder(s) dragen een gordel tijdens de autorit. Er mag dus maximaal het aantal leerlingen en 
bijrijder(s) mee in de auto als dat er gordels in de auto aanwezig zijn. 

• Kinderen <1,35 m moeten op een goedgekeurd kinderbeveiligingsmiddel zitten. Dit mag een stoeltje of 
zittingverhoger met of zonder leuning zijn. 

• De reis mag dan niet verder zijn dan 50 km.  
• Indien een kinderbeveiligingsmiddel beschikbaar is, adviseert VVN ook bij kinderen groter dan 1,35 m dit toch te 

gebruiken. Indien op de achterbank al twee stoeltjes/verhogers in gebruik zijn en er geen ruimte meer is voor 
een derde, mag een kind vanaf 3 jaar op de overgebleven zitplaats de gordel gebruiken. 

• Ook op de voorstoel mag een kind worden vervoerd. Is dit kind kleiner dan 1.35 m moet er ALTIJD gebruik 
gemaakt worden van een goedgekeurd kinderbeveiligingsmiddel.  

• Op de plaats waar een airbag zit, mogen geen kinderen vervoerd worden in een autostoeltje dat tegen de 
rijrichting in moet worden geplaatst, tenzij de airbag is uitgeschakeld. 

• De bestuurder is verplicht voor de auto een ongevallenverzekering voor inzittenden of schadeverzekering voor 
inzittenden te hebben afgesloten. Er mogen niet meer personen vervoerd worden met deze auto, dan waarvoor 
deze verzekering dekking biedt. 

 

Verplichtingen school/leerkracht: 

• Via het schoolbestuur van ATO scholenkring is een verzekering gesloten, waarbij letselschade, opgelopen 
tijdens schoolactiviteiten, gedekt is. 

• De school/leerkracht is verantwoordelijk voor het telkens bekend maken van dit vervoerprotocol aan ouders 
en/of anderen die rijden voor schoolactiviteiten. 

• De school/leerkracht zorgt voor een duidelijke routebeschrijving. 

 

Verkort overzicht van wettelijke eisen ten aanzien van vervoer van kinderen in een auto: 

• Een autokinderzitje moet goedgekeurd zijn volgens de Europese veiligheidseisen: ECE 44/03 of 44/04. U mag 
alleen deze autokinderzitjes gebruiken. 

• De regel is dat kinderen, die kleiner zijn dan 1,35 meter in de auto gebruik moeten maken van een goedgekeurd 
autokinderzitje. 

• Kinderen groter dan 1,35 m en volwassenen: Autogordel verplicht, zo nodig met een goedgekeurde 
zittingverhoger.  

http://www.veiligheid.nl/tips-en-advies/kinderautostoel


  

 
Protocol verkeer 3 

Vervoer van kinderen per fiets 
Wanneer de school bij het vervoeren van leerlingen gebruik maakt van fietsen, onder begeleiding van ouders en/of 
leerkrachten, dan dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan: 

 

• Minimaal 2 volwassen begeleiders per groep. 
• De leerlingen en begeleiders zijn herkenbaar d.m.v. verkeershesjes (aanwezig op school). 

• In ieder geval dient voor en achter de groep een begeleider in een verkeershesje te fietsen. 
• Kinderen en begeleiders dienen te beschikken over deugdelijke fietsen. 
• Met de leerlingen zijn duidelijke gedragsregels afgesproken bij het fietsen. 
• N.B. Leerlingen uit groep 1 t/m 6 gaan nooit met de hele groep met de fiets. 

 

Bron: VVN-Nederland / Rijksoverheid.nl  
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