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 Vraag Antwoord 

1  Wie zijn er naast het personeel verzekerd onder het basispakket?  Stagiaires, vrijwilligers, inleenkrachten en al degenen die aan 

schoolse dan wel buitenschoolse, met de school verband 

houdende, activiteiten deelnemen. 

2  Gedurende het uurtje handenarbeid is er verf over de kleding van 

een leerling gegaan. Is de school hiervoor aansprakelijk?  

Nee, je kunt niet verwachten dat een leerkracht continu 30 

leerlingen in de gaten kan houden. Maar verlaat de leerkracht 

het lokaal en laat hij/zij de leerlingen alleen achter, dan kan het 

zijn dat hij/zij onzorgvuldig heeft gehandeld en dan kan de 

school aansprakelijk worden gesteld. Dit is echter afhankelijk 

van de omstandigheden van het geval, denk bijvoorbeeld aan de 

leeftijd van de leerlingen. 

3  Een leerling heeft haar kleding beschadigd door een uitstekende 

spijker. Is de school aansprakelijk?  

Aansprakelijkheid dient zich hier aan conform BW 6:174 

(aansprakelijkheid van opstaleigenaar). Indien de school in de 

zin van BW 6:174 als opstaleigenaar wordt aangemerkt ligt 

aansprakelijkheid voor de hand. 

 

De opstaleigenaar moet namelijk zorgen voor een veilige speel- 

en werkomgeving voor leerlingen en werknemers.  

4  De leerlingen moeten hun jas op de kapstok hangen buiten het 

lokaal. Er zijn géén kluisjes aanwezig en een jas is gestolen. Is de 

school aansprakelijk?  

Nee, alleen als het gaat om verwijtbaar handelen van de school. 

Worden bijvoorbeeld stelselmatig jassen van de kapstok gestolen 

en worden leerlingen toch verplicht hun jas op die kapstok te 

hangen, dan kan de school aansprakelijk worden gesteld.  

 

Hierbij dient er op gewezen te worden dat schade aan zaken van 

derden (leerlingen) door onder andere diefstal, vermissing, 

verduistering of verlies, van de dekking van de 

aansprakelijkheidsverzekering is uitgesloten. 

 

Als een school hiervoor wel aansprakelijk is, dient de vergoeding 

uit eigen middelen betaald te worden.  

  

VERUSPAKKET 

Veel gestelde vragen 
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5  Er is een portemonnee gestolen van een leerkracht of een bril 

stukgegaan van een werknemer. Is dit verzekerd onder de 

aansprakelijkheidsverzekering?  

Voor diefstalschade: zie vraag 4. 

 

Voor overige schade is het mogelijk dat de school wel 

aansprakelijk is. Dit is afhankelijk van de manier waarop de 

schade is ontstaan. 

 

Daarnaast kan de school een Schadeverzekering voor 

Werknemers afsluiten. Deze verzekering biedt dekking voor 

schade aan de eigendommen van werknemers als gevolg van een 

ongeval.  

 

Wanneer de bril van een leerkracht bijvoorbeeld is stukgegaan 

als gevolg van struikelen komt de schade voor vergoeding in 

aanmerking.   

6  Worden geneeskundige en tandheelkundige kosten vergoed 

onder het basispakket van de school? 

De ongevallenverzekering biedt een secundaire dekking voor 

genees- en tandheelkundige kosten. Dit betekent dat deze 

kosten alleen voor vergoeding in aanmerking komen als de eigen 

ziektekostenverzekeraar deze kosten niet of gedeeltelijk 

vergoedt. 

 

Op deze verzekering zijn tandheel- en geneeskundige kosten 

beide tot max € 3.000,- verzekerd, maar alleen als deze kosten 

worden gemaakt als gevolg van het ongeval 

7  Stageverzekeringen. Zijn stages ook verzekerd op het collectieve 

pakket?  

Zowel de aansprakelijkheids- als de ongevallenverzekering zijn 

van toepassing voor stagiaires tijdens stagewerkzaamheden. Een 

door alle partijen ondertekende stageovereenkomst is hierbij van 

zeer groot belang. Een model voor een stageovereenkomst kunt 

u vinden op www.verusverzekeringen.nl. In dit model is de 

vereiste vrijwaring opgenomen. Bij ontbreken van de vrijwaring 

in stageovereenkomsten kan een beperkende werking of zelfs 

uitsluitende werking bestaan. Bij een eventuele schademelding 

kunt u de stageovereenkomst meesturen aan 

Verusverzekeringen. 

8  Zijn klaar-overs en oppasmoeders / -vaders ook verzekerd onder 

de ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering?  

Ja, vrijwilligers zijn verzekerd onder deze polissen.  

9  Tijdens de pauze zijn twee leerlingen aan het vechten. Er raakt 

een jas beschadigd. Is de school hiervoor aansprakelijk?  

Nee. De wetgever legt primair de verantwoordelijkheid voor het 

onrechtmatig doen en laten van de leerlingen niet bij de school, 

maar – afhankelijk van de leeftijd – bij de leerling of diens 

ouders respectievelijk wettelijke vertegenwoordigers. Ook als de 

schade op school / onder schooltijd is veroorzaakt. 

 

Is de schade veroorzaakt door een onbekende leerling en kan de 

school voor het ontstaan van de schade geen verwijt gemaakt 

worden, ook dan gaat de aansprakelijkheid niet over op de 

school en is er derhalve ook geen dekking op de 

aansprakelijkheidsverzekering van de school.  

10  Zijn leerlingen die zich verplaatsen van de ene naar een andere 

locatie van de school, verzekerd?  

Op grond van de polisvoorwaarden van de  

ongevallenverzekering is er voor deze leerlingen dekking indien 

er sprake is van rechtstreeks komen en gaan tussen de locaties.  
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11  Een medewerker van de school heeft in een geleende auto, op een 

zaterdagochtend, schade veroorzaakt aan de auto. Hij had de auto 

geleend om in opdracht van de school papier weg te brengen. Is 

de schade aan de auto gedekt onder de 

aansprakelijkheidsverzekering van de school?  

Schade met en door motorrijtuigen is een uitgesloten van 

dekking op de aansprakelijkheidsverzekering van de school. Ook 

schade aan geleende / gehuurde zaken is van de dekking 

uitgesloten.  

12  Een medewerker stelt de school/het bestuur aansprakelijk voor 

geleden en nog te lijden schade als gevolg van een val op het 

schoolplein (gladheid). Het voorval is gemeld aan de 

Arbeidsinspectie. Die maakt er geen werk van. Is de school 

aansprakelijk?  

Jurisprudentie stelt dat iedere werkgever zorg dient te dragen 

voor adequate verzekeringen. Dit zijn naar onze mening: 

– Aansprakelijkheidsverzekering 

– Ongevallenverzekering 

– Schadeverzekering voor werknemers 

 

De medewerker kan een beroep doen op de door de school 

afgesloten waardoor hij/zij voor vergoeding van de 

schade/kosten in aanmerking komt.  

13  Heeft de school een “verplichting” voor het afsluiten van een 

reis- en/of annuleringsverzekering?  

Nee, een school / schoolbestuur is niet (wettelijk) verplicht om 

een reis en/of annuleringsverzekering af te sluiten.  

14  Een ouder is bereid gevonden om leerlingen van een 

(basis)school te vervoeren naar een museum en op de leerlingen 

te letten. Tijdens het bezoek beschadigt een leerling een 

kunstvoorwerp. Is deze schade gedekt onder de 

aansprakelijkheidsverzekering van de school?  

In eerste instantie is de leerling die het kunstvoorwerp 

beschadigde (of afhankelijk van de leeftijd, diens ouders) 

aansprakelijk voor de schade. Wanneer de hulpouder echter 

tijdens het museumbezoek koffie ging halen en de leerlingen 

zonder toezicht achterliet, kan de hulpouder aansprakelijk 

worden gesteld. Omdat hij/zij voor de school optreedt, zal de 

claim op de aansprakelijkheidsverzekering van de 

onderwijsinstelling in behandeling genomen worden.  

15  Op eigen initiatief gaat een leerkracht met een aantal leerlingen 

een weekend op survivaltocht. Tijdens het kanovaren krijgt een 

leerling een ongeluk en de ouders spreken de school aan 

vanwege onvoldoende toezicht. Is de school aansprakelijk? 

Nee. Dit is geen door de school ondersteunde activiteit, maar een 

particulier initiatief.  

16  Een school organiseert het vervoer naar het zwembad met hulp 

van de ouders. Tijdens het ritje naar het zwembad krijgt een 

ouder een aanrijding. De auto is beschadigd. Wie dekt de schade?  

De bestuurder van de auto is in principe aansprakelijk voor de 

schade. Ook het eventuele verlies van no-claimkorting is voor 

rekening van de bestuurder/eigenaar.  

 

Op de aansprakelijkheidsverzekering van de school is schade 

door of met motorvoertuigen uitgesloten. 

Als er een aanvullende autocasco- of Schadeverzekering voor 

werknemers door de school is afgesloten, kan de cascoschade of 

eventueel verlies van no claim worden geclaimd op deze 

verzekeringen. Voorwaarde hierbij is wel, dat als de eigenaar een 

volledig cascoverzekering voor zijn auto afgesloten heeft, de 

schade eerst op deze verzekering gemeld dient te worden. Doet 

zich een dergelijke schade voor, dan adviseren wij om contact op 

te nemen met Verusverzekeringen. 

17  Franchise op de aansprakelijkheidsverzekering. Wat betekent 

dit? 

Op de aansprakelijkheidsverzekering geldt per schade een 

franchise van € 100,-. Als de school voor een schade 

aansprakelijk is en het schadebedrag blijft onder de € 100,-, dan 

dient dit bedrag door de school aan de benadeelde betaald te 

worden. Is het schadebedrag € 100,- of hoger, dan wordt het 

volledige bedrag door verzekeraars vergoed, uiteraard geldt dit 

alleen als de school aansprakelijk is. 
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18  Letsel bij leerlingen tijdens een autorit bij ouders in de auto 

tijdens een schoolreis, excursie of ander door school 

georganiseerde activiteit. 

Leerlingen zijn verzekerd tegen letsel gedurende 

schoolactiviteiten op de ongevallenverzekering van de school. 

Deze verzekering biedt naast een verzekerd bedrag bij blijvende 

letsel en/of overlijden ook dekking voor tandheel- en 

geneeskundige kosten indien de zorgverzekering deze kosten 

niet vergoed. Echter, niet alle kosten komen voor vergoeding in 

aanmerking en moeten de polisvoorwaarden worden gehanteerd. 

 

Tevens is bij een aanrijding met een motorvoertuig de Wet 

Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen van toepassing 

waardoor de leerlingen een rechtstreeks verhaalsrecht heeft op 

de WAM verzekeraar van de auto. 

 

19  Actueel is nu de terroristische dreiging in sommige 

landen/steden. Kunnen wij de geboekte reizen annuleren in 

verband met de angst voor terrorisme? 

Op de doorlopende reisverzekering is annuleringsdekking 

opgenomen. In de polisvoorwaarden zijn gebeurtenissen 

opgenomen waardoor annulering gedekt is. Een negatief 

reisadvies of angst voor terrorisme valt hier niet onder. U kunt 

voor deze annulering geen vergoeding krijgen. 

20  Zijn de leerlingen verzekerd voor ‘waagstukken’ tijdens 

schooluitjes? 

Conform de voorwaarden van de ongevallenverzekering zijn de 

volgende uitsluitingen van toepassing: 

– bergsport, tenzij onder leiding van ervaren en 

gediplomeerde bergsporters; 

– luchtsport: elke sport in de lucht; 

– watersport, behalve duiken onder begeleiding van ervaren 

en gediplomeerde duikers; 

– overige sporten: elke andere sport met een meer dan 

normaal risico. 

 

Wel verzekerd zijn: 

– wintersport zoals schaatsen, skiën, langlaufen en 

snowboarden; 

– bergexpedities, mits onder begeleiding van een bevoegd 

gids; 

– klettertochten, mits onder begeleiding van een bevoegd 

gids; 

– abseilen, mits onder begeleiding van een bevoegd docent; 

– klimwand, mits onder begeleiding van een bevoegd 

instructeur. 

Indien u zich afvraagt of de geplande activiteit valt onder de 

verzekering van de school adviseren wij u contact op te nemen 

met Verus verzekeringen. Zij zijn telefonisch bereikbaar op 072 - 

711 34 00. 

21  Nog voordat de leerlingen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt 

komen ze op school. Dit kan zijn vanuit het wennen, bijvoorbeeld 

een week voorafgaand aan de officiële inschrijfdatum maar ook 

vanuit bijvoorbeeld hoogbegaafdheid van de betreffende leerling. 

Is hiervoor dekking binnen onze verzekeringen? 

Binnen het basispakket is het volgende automatisch van 

toepassing: 

Verzekerden 

Als verzekerden wordt eveneens bedoeld leerlingen die nog geen 

4 jaar oud zijn, maar op basis van voortijdig wennen, 

hoogbegaafdheid of andere redenen vastgesteld door de school 

op basis van pedagogische gronden naar school gaan. Het moet 

daarbij wel gaan om leerlingen die ook daadwerkelijk nadat ze 4 

jaar oud zijn geworden op de school zullen zijn ingeschreven. 

 


