ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
De aansprakelijkheidsverzekering dekt tot maximaal € 5.000.000,00 per gebeurtenis de
aansprakelijkheid van het bevoegd gezag voor schade aan derden.
Verzekerde personen:
Personeel, leerlingen (secundair), bestuur, leden van medezeggenschapsraad en ouderverenigingen, stagiaires, gastsprekers, gastdocenten, inleenkrachten, vrijwilligers en al
degenen die op verzoek van de onderwijsinstelling aan de met de school verband
houdende activiteiten deelnemen.
Onder deze verzekering vallen:
1. de onbegeleide activiteiten die leerlingen moeten verrichten (b.v. 2 e fase/CKV)
2. de aansprakelijkheid van de leerlingen voor activiteiten welke plaatsvinden binnen de
school-/lesuren, c.q. verband houden met activiteiten die in schoolverband worden ondernomen
(zoals excursies/werkweken/reizen en dergelijke). Deze aansprakelijkheid is secundair verzekerd.
Dit betekent dat de schade eerst gemeld moet worden bij de WA-verzekering van de ouders/
verzorgers. Als deze verzekering niet uitkeert dan kan een beroep worden gedaan op de
schoolverzekering.
NIET onder de schoolverzekering vallen:
- schade aan fiets, kleding, bril e.d. ten gevolge van een ongeval
- schade die leerlingen elkaar toebrengen (b.v. aan bril, kleding)
- schade aan fietsen/bromfietsen in de stalling
- schade aan jassen in de garderobe
- diefstal/vermissing van eigendom van leerlingen
Secundair verzekerd is:
- materiële schade aan derden op weg van huis naar school en omgekeerd
- materiële schade aan personen, gebouwen, inventaris of andere zaken van de school en
derden.
Voor deze schade worden de ouders/verzorgers aansprakelijk gesteld via de eigen WA verzekering
of de WA verzekering van de tegenpartij.
3. Stageverzekering/werkoriëntatie-opdrachten (binnen-en buitenland)
Het afsluiten van een stage-overeenkomst tussen een schoolbestuur en een stage-biedend bedrijf
heeft als gevolg dat de leerling die stage gaat lopen gedurende zijn stage-werkzaamheden verzekerd
is voor WA en ongevallen. Leer/werkovereenkomsten en werkoriëntatie-projecten worden
gelijkgeschakeld met stage-activiteiten.

4. De aansprakelijkheid van leerlingen tijdens werkoriëntatie-opdrachten voor zover die niet
langer dan 15 dagen duren en voor zover het hier niet gaat om het daadwerkelijk uitvoeren van
werkzaamheden, anders dan het verrichten van eenvoudige werkzaamheden onder begeleiding.
5. de aansprakelijkheid van de leerlingen voor schade aan het stageadres of aan derden
toegebracht tijdens stages c.q leer/werktrajecten vanaf het moment dat zij op het stageadres
zijn gearriveerd, tot het moment dat zij het stageadres verlaten. Meeverzekerd zijn de
stagedocenten tijdens de uitoefening van de stage-activiteiten. Meeverzekerd is het gebruik
van motorrijtuigen (tractoren, heftrucks, zelfrijdend landbouwmaterieel) bij praktijkstages LNO
en de cursus/examen trekker rijden.
6. Asbest
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade in verband met asbest en/of asbesthoudende
zaken.
7. Opzicht
De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt tijdens bewerking, bewaring, gebruik, reparatie,
behandeling en daarmee samenhangend vervoer, aan zaken van derden, welke aanwezig zijn
in de gebouwen en/of op het terrein van de onderwijsinstelling is verzekerd tot een maximum
van € 12.500,00 per aanspraak met een maximum van € 62.500,00 per verzekeringsjaar.
8. RSI (Repetitive Strain Injury)
Niet gedekt is de aansprakelijkheid in verband met RSI. De dekking inzake RSI is echter niet
uitgesloten zolang men zich houdt aan de procedures zoals deze zijn neergelegd in de
Arbeidsomstandighedenwet.
9. Terrorisme
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schaden en /of verliezen, veroorzaakt door of ontstaan
uit terrorisme/en of sabotage, alsmede het gebruiken van chemische en/of biologische stoffen.
SCHOOL-ONGEVALLENVERZEKERING
Deze verzekering biedt dekking tegen het risico van ongevallen (met lichamelijk letsel), blijvende
invaliditeit, overlijden, geneeskundige kosten, tandheelkundige hulp e.d., ongeacht of er sprake is
van aansprakelijkheid.
Verzekerd zijn alle personen (zie verzekerde personen bij de aansprakelijkheidsverzekering):
a. tijdens verblijf in school of op het schoolterrein, alsmede tijdens het deelnemen aan activiteiten
of bijeenkomsten, uitgaande van de school en onder toezicht van de school
b. gedurende de tijd, nodig om van huis naar school, bijeenkomst e.d. te gaan en omgekeerd, alles
op normale wijze en binnen redelijke tijd.

NB schade aan materiële zaken zoals brillen, kleding, vervoermiddelen, ten gevolge van een
ongeval, is niet meeverzekerd (eigen WA verzekering)
Doorlopende reisverzekering BUITENLAND voor werkweken, uitwisselingen, kampen e.d.
Onder deze verzekering is ook is het risico gedekt van mountainbiken, langlaufen, kanovaren
en abseilen, mits deze plaatsvinden onder begeleiding van een erkend instructeur.
Deze verzekering dekt onderstaande kosten:
- materiële schade: verlies, diefstal, vermissing en schade aan logiesverblijven-/inventaris
- medische kosten : dokters-en ziekenhuiskosten, vervoerskosten
- extra: voor tandheelkundige hulp (maximaal € 205,00 per element)
- extra reis-en verblijfskosten t.g.v. ongeval, ziekte of terugroeping
- Reddings-repatriëringskosten-en transportkosten stoffelijk overschot
- Reisbagage: maximaal € 450,00 (eigen risico € 23,00 per gebeurtenis)
Annuleringsverzekering: is niet afgesloten maar wordt gedekt uit het steunfonds van de
betreffende locatie.

