
Richtlijnen vervoer leerlingen met auto 

Regels vervoer leerlingen in de auto  
Op basis van de rechtshulpwijzer van de ANWB omtrent het vervoer van kinderen in de auto hebben wij richtlijnen opgesteld 
voor het vervoer van onze leerlingen tijdens incidentele uitstapjes onder schooltijd, waarbij ouders, verzorgers en/of 
leerkrachten leerlingen vervoeren in de auto. Dit om het veilig vervoer van onze leerlingen te waarborgen.  
 
Algemene regel autogordels 
We maken alleen gebruik van auto’s die voorzien zijn van autogordels op voor- en achterbank. Op zitplaatsen waar geen 
autogordels zitten, mogen geen personen vervoerd worden. Enkele belangrijke punten op een rij: 

 Iedereen moet een eigen autogordel gebruiken, twee personen in één autogordel mag niet.  

 Iedereen moet over een eigen zitplaats beschikken. 

 Er mogen niet meer personen worden vervoerd, dan er autogordels aanwezig zijn.  

 Voor kinderen kleiner dan 1,35 m gelden aanvullende regels. Van ouders en pleegouders wordt verwacht dat ze voor 
hun kind een goedgekeurd en passend kinderzitje in de auto hebben. 

 
Voorin de auto mogen vervoerd worden  

 Kinderen van tenminste 1.35 meter als ze gebruikmaken van de gordel (eventueel met een zittingverhoger ) 

 Kinderen korter dan 1.35 meter als ze gebruik maken van een goedgekeurd en passend kinderzitje.  
 
Achterin de auto mogen vervoerd worden  

 Kinderen van tenminste 1.35 meter als ze gebruik maken van de gordel. (eventueel met een zittingverhoger ). 

 Kinderen korter dan 1.35 meter als ze gebruik maken van een goedgekeurd en passend kinderzitje. Uitzondering: Voor 
kinderen die niet door eigen ouder/verzorger vervoerd worden, kan niet altijd een kinderzitje aanwezig zijn. Bij dit soort 
incidenteel vervoer over beperkte afstand (maximaal 50 kilometer) volstaat gebruik van de gordel op de achterzitplaatsen 
voor kinderen vanaf 3 jaar.1 

 
Inzittendenverzekering  
Tevens dient de bestuurder (eigenaar van de auto) die leerlingen vervoert, in het bezit te zijn van een rechtsgeldige 
inzittendenverzekering.  
 
Leerkrachten  

 Leerkrachten moeten ieder nieuw schooljaar de klassenouder(s) van hun groep inlichten over de richtlijnen.  

 Leerkrachten moeten ouders tijdig berichten over te maken uitstapjes waarbij bij vervoer gebruikgemaakt wordt van 
auto’s. Ouders worden zo in de gelegenheid gesteld om kinderzitjes mee te geven op dagen dat er een uitstapje 
gemaakt gaat worden.  

 
Klassenouders 
In veel gevallen worden de klassenouders ingezet bij het regelen van het vervoer van leerlingen tijdens schooluitstapjes. Zij 
worden verzocht de personen die zich opgeven om te rijden, te wijzen op bovenstaande richtlijnen.  
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1 Indien ouders vinden dat hun kind op een andere wijze vervoerd moet worden, moeten zij zelf voor het vervoer 

van hun kind zorgen. 

 


