
Verzekeringen, schade en aansprakelijkheid. 
 
Op Kop/de school heeft een aantal verzekeringen afgesloten: een 
aansprakelijkheidsverzekering, een ongevallenverzekering en een doorlopende 
schoolreisverzekering.  
 
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als diegenen die voor de 
school actief zijn (personeel, stagiaires en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg 
van onrechtmatig handelen. Over de aansprakelijkheid van de school bestaan soms 
misverstanden. Die misverstanden lichten we hieronder toe: 
- ten eerste is de school of het schoolbestuur niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat 
tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou 
zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. 
Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar berust op een misverstand. De school is 
alleen aansprakelijk en daarmee schadevergoedingsplichtig wanneer er sprake is van een 
verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet dus te kort zijn 
geschoten in haar rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat 
er sprake is van onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is 
bijvoorbeeld de schade aan een bril tijdens de gymnastiekles, of de fiets van de leerling die in 
de openbare fietsenstalling van de school wordt beschadigd/gestolen. Deze schades vallen 
niet zondermeer onder de aansprakelijkheidsverzekering, en worden (dan ook) niet door de 
school vergoed. 

- daarnaast is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van 
leerlingen. Leerlingen (en hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en 
laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde 
activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats 
zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf 
een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. 
 
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten 
(leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) 
uitkering als een ongeval blijvende invaliditeit of overlijden tot gevolg heeft. Ook zijn de 
geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen 
verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële 
schade (een kapotte bril of fiets etc.) valt normaliter niet onder de dekking van deze 
verzekering 
Deze ongevallenverzekering is geldig gedurende alle schoolactiviteiten met inbegrip van 
bijvoorbeeld reizen en excursies, maar ook tijdens het stoeien op het schoolplein. Daarnaast 
is tevens het reizen van en naar school gedurende ten hoogste een uur vóór en een uur ná 
het verlaten van de school meeverzekerd.  
 

De doorlopende schoolreisverzekering biedt, als aanvulling op de ongevallen verzekering, 
dekking van de schade voor alle reisjes en uitstapjes die door de school georganiseerd 
worden, voor het hele jaar. Hierbij kunt u denken aan schade aan of verlies van bagage en 
ziektekosten voor zover die niet door de eigen ziektekostenverzekeraar worden vergoedt. 
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