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Sportclubs en muziekles tijdens BSO tijd: 

 

Het kan zijn dat kinderen tijdens de tijd dat ze op de BSO zijn, naar een sportclub of 

muziekles gaan. Ouders vragen ons dan om ervoor te zorgen dat kinderen naar deze 

activiteit worden gebracht en ook weer worden opgehaald.  

Ouders betalen deze plek bij de BSO gewoon door omdat de kinderen weer terug 

komen en de plek dus voor het kind gereserveerd blijft. Het kind wordt op dat 

moment gewoon meegeteld in de leidster - kind ratio en er kan niemand anders 

gepland worden. Komt een kind niet meer terug naar de BSO, dan wordt het kind 

vanaf het tijdstip dat het weggaat bij de BSO niet meer meegeteld en ligt de 

verantwoordelijkheid niet meer bij de BSO. 

Omdat de kinderen tijdens de BSO tijd naar een andere activiteit gaan , dienen er 

afspraken gemaakt te worden omtrent de verantwoordelijkheid. Tijdens de tijd op de 

BSO zijn de groepsleidsters  verantwoordelijk voor de kinderen. Op het moment dat 

kinderen  tijdens deze tijd , naar een club of een muziekactiviteit gaan, dienen ouders 

een verklaring te tekenen dat de sportleraar of de muziekleraar op dat moment 

verantwoordelijk is. Ouders kunnen de groepsleiding in die tijd niet verantwoordelijk 

stellen voor de dingen die tijdens de tijd op de club of muziekles gebeuren. 

Groepsleiding is weer verantwoordelijk als de kinderen opgehaald worden. Als de 

club of muziekles niet doorgaat, dan dienen ouders dit door te geven aan de 

groepsleiding. Op dat moment blijven de kinderen  bij de BSO en is  de groepsleiding 

uiteraard verantwoordelijk. 

Ouders dienen een overeenkomst te tekenen waarop zij verklaren dat hun kind(eren) 

tijdens de BSO tijd naar een club of activiteit mag, maar dat zij zelf verantwoordelijk 

zijn als er iets met het kind gebeurt tijdens deze tijd. De BSO heeft geen zicht en 

inzage op een eventueel VOG van de persoon die de club of activiteit begeleidt. 

Ouders dienen dan ook zelf na te vragen bij de club, of leidinggevenden daar een 

VOG hebben. Groepsleiding kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor dingen die 

gebeuren tijdens deze activiteiten buiten de BSO. 
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Verklaring ouders  

protocol Sportclubs en muziekles tijdens BSO tijd: 

 

Bij deze verklaren de ouders van : 

( naam kind)…………………………………………………….. 

dat ze akkoord zijn met het protocol sportclubs en muziekles tijdens BSO tijd. 

 

Ouders zijn zich ervan bewust dat bij bezoek van hun kind(eren), tijdens BSO tijd aan 

een activiteit buiten de BSO, de groepsleiding van de BSO niet verantwoordelijk is 

voor dingen die tijdens die tijd gebeuren. Groepsleiding is verantwoordelijk voor deze 

kinderen tot het moment dat de activiteit begint en vanaf het moment dat deze 

activiteit weer is afgelopen. 

Ouders dienen zelf na te gaan of begeleiders van een sportclub of muziekles, een 

VOG hebben. Alle leidsters van de BSO hebben een VOG. 

Door ondertekening van deze verklaring, kunnen de groepsleidsters nooit 

verantwoordelijk worden gehouden voor dingen die gebeuren bij een sportclub of 

muziekactiviteit. De haal en breng momenten vallen wel onder verantwoordelijkheid 

van de groepsleiding. Zo ook de tijd als een activiteit is afgelast en de kinderen 

gewoon bij de BSO blijven. 

 

Plaats en Datum,  

 

Naam: 

 

Handtekening ouder(s), 


