VERVOER VAN KINDEREN IN DE GASTOUDEROPVANG
VAN EN NAAR SCHOOL

Algemeen
Er wordt verzocht om zoveel mogelijk lopend of met de fiets van en naar school te gaan. Indien om
welke reden dan ook dit niet mogelijk is dan kan je met de auto en moet er rekening worden
gehouden met de specifieke algemene regelingen:
• tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden
• tussen gastouder en kinderen jonger dan 4 jaar hoeft geen afstand bewaard te worden
• tussen gastouder en kinderen ouder dan 4 jaar moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand
bewaard worden.
We hebben gekeken naar: ‘PROTOCOL VEILIG LEERLINGENVERVOER EN VEILIG VERVOER TEN
BEHOEVE VAN DE KINDEROPVANG’
Dit protocol is opgesteld door Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) Zorgvervoer en Taxi, de landelijke
branchevereniging voor ondernemers actief in deze sectoren samen met de vakbonden FNV en CNV
Vakmensen. Het is het protocol voor de sector voor het leerlingenvervoer en het vervoer ten
behoeve van de kinderopvang.
https://www.onderwijsconsument.nl/wp-content/uploads/Sectorprotocol-leerlingen-enkinderopvangvervoer-v2404020.pdf
Voor dat we hier nader op ingaan willen wij eerst duidelijk stellen dat de kinderen die vervoerd
worden door de gastouder ook al thuis bij de gastouder in de opvang zitten.
Rekening houdend met het Protocol Gastouderopvang https://www.stichtingnysa.nl/wpcontent/uploads/2020/05/14-05-2020-Protocol-Gastouderopvang.pdf
Algemeen uitgangspunt vervoersprotocol
Voor kinderen in het speciaal basisonderwijs en kinderopvang geldt dat zij niet noodzakelijk minimale
1,5 meter afstand hoeven aan te houden (ten opzichte van elkaar), tenzij ze klachten ontwikkelen
tijdens schooluren. Kinderen met klachten blijven thuis of gaan naar huis. De gastouder kan het
vervoer dan ook op de reguliere manier uitvoeren, dat wil zeggen dat alle handelingen, denk aan
gordel omdoen, kinderstoel vastzetten etc., door de gastouder kunnen worden verricht. Extra
maatregelen (waaronder het dragen van persoonlijke beschermingsmaatregelen of het plaatsen van
een fysieke afscheiding tussen gastouder en kinderen zijn niet nodig.
Wij kunnen ons voorstellen dat er gastouders zijn die huiverig zijn om alle handelingen op de
reguliere manier uit te voeren. Bij kinderen vanaf de leeftijd van 4 jaar kunnen gastouders hierop
inspelen en kinderen de handelingen, spelenderwijs zelfstandig aanleren. Let op: zorg er altijd voor
dat de kinderen visueel laten zien dat de gordel goed bevestigd is.
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Handhaving en toezicht politie
De afgelopen dagen hebben wij over dit onderwerp veel vragen en verontrustende berichten
ontvangen. Deze gaan over verschillende instanties, zoals RIVM, politie en GGD, in verschillende
regio’s, die er allen een andere mening op na houden.
Algemene regel volgens de politie is als volgt:
‘Mag mijn kind met een schoolbusje naar (speciaal) basisonderwijs? - Gezien het feit dat de
overdracht van het virus tussen deze leerlingen minder voorkomt en de 1,5 meter daar minder streng
is, zullen we op dit vervoer niet actief handhaven’
https://www.politie.nl/themas/coronavirus-en-politiewerk.html?fbclid=IwAR27XzpK66Z2pTPgvEVJjQblcWGJLAoGwPhU1rTABmW-vVKcvyzOnS95Kg

Naar aanleiding van alle berichten die wij ontvangen hebben, willen wij het volgende duidelijk
stellen: de gastouder is verantwoordelijk voor het veilig van en naar school brengen cq halen van
de kinderen. Daar de kinderen al bij de gastouder in de opvang zitten, zouden de gastouders in
onze ogen ook een uitzonderingspositie in het vervoersprotocol moeten krijgen.
Wij vinden dat politie, toezichthouders van deze situatie op de hoogte gesteld dienen te worden.

Ons advies voor de gastouders is als volgt:
Vermijd zoveel mogelijk het gezamenlijk vervoeren van kinderen in de auto, fietskar, bolderkar ed.
Daar waar vervoer niet anders mogelijk is, adviseren wij de volgende preventieve maatregelen:
o
o
o
o
o
o
o

Zorg ervoor dat je niet de weg op gaat zonder bewijs van inschrijving LRK (mocht je
aangehouden worden kan je hiermee aantonen dat je een kinderopvangorganisatie bent)
Laat kinderen voor het betreden van de auto of vervoermiddel de handen wassen of zorg
voor hygiënedoekjes/hygiënemiddel waarmee de handen gereinigd kunnen worden
De oudste kinderen (boven de 4 jaar) zoveel mogelijk op afstand van de gastouder plaatsen
Laat kinderen boven de 4 jaar zoveel mogelijk zelf instappen en de gordel vastmaken
Laat kinderen tijdens de rit, zo min mogelijk aanraken
Vertel de kinderen elkaar zoveel mogelijk met rust te laten en zicht netjes te gedragen
Laat de kinderen net zoals in de opvang hoesten/niezen in de elleboog

Dorpsstraat 116A
1566 AP Assendelft

E: info@stichtingnysa.nl
W: www.stichtingnysa.nl

