Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
De school heeft deze verzekering via Concent. Hiermee is de aansprakelijkheid voor
bestuursleden, docenten en personeel afgedekt op het gebied van de kwaliteit van
afgeleverd werk.
Voorbeeld:
Een leerling heeft extra aandacht en/of speciale begeleiding nodig. De school biedt deze
speciale begeleiding in de vorm van extra zorg. Na verloop van tijd komt deze leerling
(sociaal) in de problemen. De ouders zijn van mening dat de school of de docent de zorg niet
goed of niet voldoende heeft verleend. Zij willen de school aansprakelijk stellen. In principe
wordt de centraal directeur aansprakelijk gehouden.
De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering behandelt een claim voor een dergelijke
situatie. Eerst zal vast moeten worden gesteld dat de school (docent) echt aansprakelijk is.
Aansprakelijkheidsverzekering
Deze verzekering is voor aansprakelijkheid van alle medewerkers, vrijwilligers en
bestuursleden voor zover die in opdracht van de school werk verrichten. Voorwaarde is wel
dat de werkzaamheden passen bij het karakter van de school.
Ouders kunnen in principe de school altijd aansprakelijk stellen. Wij zullen dan ook in alle
gevallen de verzekering aanspreken en vragen het juridische traject op te pakken en te
vragen om de aansprakelijkheid ook daadwerkelijk vast te stellen.
Door middel van enkele voorbeelden worden de grenzen beschreven van de
verantwoordelijkheid van de school, de leerling en de ouders. Wij willen hiermee bereiken
dat de ouders vooraf goed weten hoe de school omgaat met de eigen verantwoordelijkheid,
maar ook wat de school verwacht van ouders en leerlingen op dit gebied. Dit voorkomt
achteraf veel onnodige discussie en (onhaalbare) claims.
Enkele voorbeelden:
Voorbeeld 1:
Een leerling beschadigt zijn of haar kleding aan een uitstekende popnagel van een stoel. De
school is aansprakelijk, en vergoedt de schade op basis van dagwaarde, bij overlegging van
de aankoopbon en het beschadigde kledingstuk. Het gaat hierbij vaak om bedragen kleiner
dan het eigen risico, dus wordt het rechtstreeks afgehandeld.
Voorbeeld 2:
Een leerling brengt -wel of niet met opzet- schade toe aan het gebouw of aan eigendommen
van de school. De school stelt in zo’n geval altijd de ouders aansprakelijk, (tenzij de leerling
18 jaar of ouder is, in dat geval is de leerling zelf aansprakelijk). De school is niet verzekerd
voor deze schade. In veel gevallen zullen de ouders deze schade kunnen claimen bij hun
WA verzekering.
Voorbeeld 3:
Een docent gaat voor biologie met een klas op de fiets naar een excursie, bijv. een museum.
Onderweg wordt een leerling aangereden. De school stelt zich in dit geval hetzelfde op, als
zou het ongeval gebeurd zijn op weg van school naar huis of andersom. In dit voorbeeld kan
een beroep worden gedaan op de reisverzekering en/of de ongevallenverzekering.
Voorbeeld 4:
Een leerling brengt schade toe aan eigendommen van andere leerlingen. Ongeacht de
toedracht, het tijdstip van het gebeurde of de plaats waar het gebeurd is, is de school niet
verantwoordelijk voor de schade. Het gaat hier om een aansprakelijkheid tussen de ouders
van de betrokken leerlingen. Eén uitzondering is mogelijk als gebeurde plaatsvond tijdens de

les én dat kan worden vastgesteld dat het gebeurde alleen kon plaatsvinden omdat de
docent verwijtbaar nalatig is geweest. Indien deze uitzondering van toepassing is, kan de
school aansprakelijk worden gesteld voor de schade.
Voorbeeld 5:
Schade aan of vermissing van eigendommen van leerlingen – zoals fietsen, boeken, kleding
e.d.- ontstaan terwijl het eigendom van de leerling aanwezig was in en rond het gebouw, is
niet te verhalen op de schoolorganisatie, met uitzondering van voorbeeld 1 en de
uitzondering genoemd bij voorbeeld 4.
Voorbeeld 6:
Als een docent eigendommen van een leerling in beslag neemt, bijvoorbeeld een gsm, dan is
de school vanaf dat moment verantwoordelijk voor dat eigendom, en ook aansprakelijk voor
eventuele schade of vermissing, ontstaan ná de in beslagname.

Collectieve ongevallen verzekering
1.De school heeft deze verzekering afgesloten voor (rubriek 1) studerende, onderwijzend
personeel alsmede niet onderwijzend personeel; (rubriek 2) voor leerlingen die
stage werkzaamheden verrichten op andere locaties. De verzekering is van kracht en dekt
het ongevallenrisico voor de verzekerden, onder de volgende voorwaarden en bepalingen:
A. Gedurende het verblijf in de schoolgebouwen of op de daarbij behorende terreinen tijdens
de officiële schooluren, alsmede tijdens het gaan van huis naar school en omgekeerd
gedurende ten hoogste een uur voor en een uur na het verlaten van de school. Voor zover
deze afstand niet binnen een uur af te leggen is, geldt de verzekering gedurende de
tijdsduur, waarbinnen de afstand redelijkerwijze wel af te leggen is;
B. Tijdens verblijf op sportvelden, in gymnastieklokalen, zwembaden e.d., mits in klassikaalof schoolverband;
C. Tijdens schoolreizen, kampen, excursies en andere activiteiten of bijeenkomsten in
schoolverband, tijdens deelneming aan schoolsportwedstrijden, introductiedagen e.d., welke
door het schoolbestuur, resp. met goedkeuring of medeweten van het schoolbestuur zijn
georganiseerd.
Voor rubriek 2 geldt, dat er alleen dekking bestaat tijdens werkzaamheden die worden
verricht bij het stageadres, alsmede tijdens het komen van en gaan naar de werkplek
volgends de kortste weg.
Onder deze verzekering zijn medebegrepen ongevallen, de verzekerde overkomen tijdens
het opstappen, berijden, afstappen en het aan de hand meevoeren van een motorrijwiel,
alsmede tijdens het verrichten van noodreparaties hieraan op of aan de openbare weg.
De verzekerde bedragen zijn: (A) € 908 bij overlijden tengevolge van een ongeval; (B)
€31.765 als maximum bij algehele blijvende invaliditeit; (D) € 454 als maximum ingeval
geneeskundige kosten tengevolge van een ongeval; (F) als maximum ingeval
tandheelkundige behandeling per element tengevolge van een ongeval.
De vergoeding van rubriek F (tandheelkundige behandeling) geldt dat het bedrag per
beschadigd element geldt als maximum bijdrage in de kosten van tandheelkundige
behandeling. Deze vergoeding vindt plaats volgens een over te leggen rekening, die
ingediend moet zijn uiterlijk een jaar na de datum van het ongeval, resp. ingeval van
uitgestelde behandeling bij jeugdige verzekerden voor zover de kosten gemaakt worden voor
het bereiken van de 18-jarige leeftijd.
De vergoeding van de rubrieken D en F zal slechts geschieden indien en voor zover
daarvoor geen rechten op vergoeding aan enige andere voorziening of verzekering, al dan
niet van oudere datum, kunnen worden ontleend.

Doorlopende reisverzekering
De school heeft een doorlopende reisverzekering voor alle leerlingen en medewerkers (de
verzekerde1). De verzekering geldt voor alle reizen of excursies binnen Nederland en binnen
Europa voor leerlingen en medewerkers voor zover de reis of excursie is georganiseerd door
de school en met toestemming van het bevoegd gezag.
De dekking gaat in zodra de verzekerde voor een schoolreis de woning verlaat en eindigt
zodra verzekerde daarin terugkeert.
Uitsluitingen zijn van toepassing als verzekerde onware opgave doet of verkeerde
voorstelling van zaken geeft. De voorwaarden van deze verzekering zijn goed vergelijkbaar
met algemene reisverzekeringen.
In de dekkingsvoorwaarden van deze verzekering zijn alle onderdelen met bedragen
specifiek benoemd:
Telecommunicatiekosten: max. € 200; extra reis en vervoerskosten: kostprijs; extra
verblijfskosten: € 100 p/dag; reiskosten ziekenhuisbezoek: € 500; verzendkosten medicijnen:
kostprijs; kosten voor opsporing, redding of berging: kostprijs; schade aan logiesverblijven
max. € 1000 (als schade hoger is dan € 100). Als oorzaak verwijtbaar2 is aan verzekerde,
dan wordt de verzekerde aansprakelijk gesteld; bagage van deelnemer: max. € 2000;
eigendommen van school: max. €3000; apparatuur, beeld en computer: max. €1000 per reis;
telefoons, sieraden, horloges, contactlenzen, opblaasbare boten, fietsen, kunstgebitten: max.
€ 500 per reis; beeld en geluidsdragers: € 200; reisdocumenten: kostprijs; geneeskundige
kosten gemaakt buiten Nederland: kostprijs; binnen Nederland max. € 2000;
tandheelkundige kosten: max. € 500;
Uitgesloten is ongevallen uitkering bij overlijden of algehele blijvende invaliditeit. Zie hiervoor
de collectieve ongevallen verzekering.
Melden van schade:
De reisleider dient de facilitair manager van de school binnen 24 uur op de hoogte te stellen.
In geval van diefstal of vermissing, dient de reisleider én de gedupeerde direct ter plaatse
aangifte te doen. Het originele proces-verbaal moet worden ingeleverd bij de facilitair
manager.
Het is belangrijk dat de reisleider de reisgenoten erop wijst dat er originele nota’s
beschikbaar zijn van dure apparatuur, en dat de serienummers bekend zijn.

1 Bij het doen van een beroep op deze verzekering, is de betrokken (individuele) deelnemer
de
verzekeringnemer.

2 Onder verwijtbaar wordt verstaan dat de verzekerde redelijkerwijs op de hoogte was of kon
zijn, dat
door zijn handelen gevolgschade zou ontstaan of kunnen ontstaan.

