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Beleidsnotitie Vervoer van leerlingen onder schooltijd
Inleiding
Het komt tijdens een schooljaar een aantal keer voor dat een groep kinderen
vervoerd wordt met particuliere auto’s. Het gaat daarbij meestal om relatief
kleine afstanden. Voor het vervoer van kinderen zijn wettelijke regels, maar ook
verwachtingen die wij als school hebben. Deze zijn relevant bij het (incidenteel)
vervoer van schoolkinderen bij bijvoorbeeld excursies of kamp.
Natuurlijk willen wij graag dat het vervoer van leerlingen op een veilige manier
gebeurt.
Verwachtingen
Voor de veiligheid van de leerlingen en de medewerkers hebben wij een aantal
verwachtingen van ouders die zich melden om kinderen te vervoeren:
 Zij zijn veilige, goede en ervaren chauffeurs
 Ze beschikken over een veilige en goedgekeurde auto én een
aansprakelijkheidsverzekering
N.B.: De Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM)
verplicht elke eigenaar/houder van het motorrijtuig hiertoe. Het is dus niet
aannemelijk dat u niet over zo’n aansprakelijkheidsverzekering beschikt.
 Ze beschikken over een inzittendenverzekering voor het aantal zitplaatsen
dat er in de auto is.
 De in de auto aanwezige gordels moeten altijd gebruikt worden. Wij gaan
ervan uit dat elke auto voorzien is van gordels vóór- en achterin.

Stoelverhoger
Kinderen die kleiner zijn dan 1.35 mtr. moeten op een stoelverhoger
vervoerd worden. Ouders dienen zelf voor zo’n stoelverhoger te zorgen.
Gebruik van gordels in de auto
Voorin mogen alleen kinderen enkel in de gordel vervoerd worden, die 3 jaar of
ouder èn langer dan 1,35 mtr. zijn. Anders moeten de kinderen (ook voorin) op
een stoelverhoger. Als hieraan niet voldaan kan worden, dan mag er geen kind
voorin vervoerd worden.
Elk kind moet tijdens het vervoer van een gordel gebruik maken.
Er mogen niet meer kinderen vervoerd worden dan er gordels zijn.
Verzekering
Stichting Scholengroep Holland heeft een schoolaansprakelijkheidsverzekering
afgesloten. Leerlingen (en hun begeleiders) zijn op grond van deze verzekering
tijdens schooluitjes en/of excursies verzekerd. De verzekering is altijd een
aanvulling op de eigen ziektekostenverzekering voor de kosten die daarbuiten
vallen (m.u.v. het verplichte eigen risico). Deze verzekering dekt niet de schade
aan de auto en eventuele schade is ook niet op de school te verhalen.
Inzittenden kunnen ook altijd een beroep doen op de
aansprakelijkheidsverzekering van de bestuurder die een eventueel ongeval
heeft veroorzaakt.

