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Nieuwsbrief
JONGleren in het verkeer
“JONGleren in het verkeer” is een educatief verkeersproject speciaal ontwikkeld voor kinderen
van nul tot en met zes jaar. JONGleren in het verkeer biedt handvatten om een goede
verkeersopvoeding en –educatie van baby’s, peuters én hun ouders te organiseren.
Deze maand staat het onderwerp ‘autostoeltjes en reizen’ centraal.
Hoofdregel voor vervoer van kinderen
De basisregel is dat kinderen kleiner dan 1,35m in een goedgekeurd en passend
kinderbeveiligingssysteem moeten zitten. Goedgekeurd zijn kinderzitjes met ECE-labels. Passend
betekent dat het kinderbeveiligingssysteem aangepast moet zijn aan de lengte en het gewicht van
het kind. Kinderen vanaf 1,35m en volwassenen moeten gebruik maken van de veiligheidsgordel.
Het is niet toegestaan meer personen te vervoeren dan dat er zitplaatsen in de auto aanwezig zijn.
Op het kenteken staat aangegeven hoeveel zitplaatsen de auto heeft.
Vervoer van kinderen buitenland
De regels voor het gebruik van autostoeltjes zijn in alle EU landen gebaseerd
op dezelfde Europese Richtlijn, maar die laat ruimte voor verschillen.
Algemene regel
De Richtlijn zegt dat kinderen kleiner dan 1,50 meter vervoerd moeten
worden in een (EU)goedgekeurd en passend kinderbeveiligingsmiddel. Passend wil zeggen dat het
afgestemd moet zijn op het gewicht en de lengte van het kind. Als je hiervan uitgaat bij het reizen
door Europa dan zijn er geen problemen te verwachten.
Verschillen tussen Nederland en het buitenland
Dezelfde Europese Richtlijn biedt mogelijkheden voor uitzonderingen. Nederland heeft gebruikt
gemaakt van een uitzondering, zodat hier een kinderbeveiligingsmiddel verplicht is voor kinderen
tot een lengte van 1.35m. Voorbeeld: Duitsland heeft geen gebruik gemaakt van de uitzondering;
kinderen tot 1.50m moeten daar in een kinderzitje of zitverhoger.
In elk Europees land is het gebruik van in de auto aanwezige veiligheidsgordels voor alle
zitplaatsen verplicht.
Pauzeren
Om de twee uur rijden een kwartiertje rust is een goed uitgangspunt voor beweging tussendoor. In
dat kwartiertje kunnen de kinderen even hun energie kwijt. Neem een bal mee waar je meteen bij
kunt om te kunnen voetballen of overgooien. Of zoek een parkeerplaats uit met wat
speeltoestellen, zodat ze daar naar hartenlust kunnen spelen. Zo'n pitstop is natuurlijk ook een
ideaal moment voor een bezoekje aan de wc.
Spelletjes voor onderweg
* Tien rode auto's
De regels zijn simpel: wie het eerst tien rode auto's heeft gezien wint. Blijft een leuk spelletje en er
zijn natuurlijk tientallen variaties op te verzinnen.
* Ik zie, ik zie wat jij niet ziet
Een klassieker die iedereen wel kent. Spreek de woorden ‘ik zie, ik zie wat jij niet ziet…’, noem een
kleur van het object dat je voor ogen hebt en laat de rest raden welk voorwerp je bedoelt.
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