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Collectieve schoolongevallenverzekering

lend te verzekeren door middel van een

eigendommen van de leerlingen te

wettelijke aansprakelijkheidsverzeke-

verzekeren.

ring voor particulieren (WAP).

Voor alle leerlingen is er een collectieve

Inhoud facultatieve eigendommenverzekering

schoolongevallenverzekering gesloten.

Facultatieve eigendommenverzekering

Ouders die dat willen, kunnen de

Leerlingen zijn tijdens de schooluren

Sommige leerlingen hebben regelmatig

eigendommen van hun kind (kleding,

verzekerd voor ongevallen. In het

dure spullen bij zich zoals mobiele

fiets en dergelijke) verzekeren tegen

schooljaar 2013-2014 zijn de volgende

telefoons en MP3-spelers. Een aantal

schade die ontstaat tijdens de school-

bedragen van toepassing:

van hen gaat met deze zaken wat

uren en evenementen in schoolver-

€ 12.500 bij overlijden,

slordig om. Dit is tevens ook van toe-

band. Tevens geldt de dekking gedu-

€ 50.000 maximale uitkering bij

passing op contant geld. Verreweg de

rende het rechtstreeks gaan naar en

algehele blijvende invaliditeit,

meeste leerlingen zijn bij ons betrouw-

komen van school. De kosten voor

€ 2.500 voor geneeskundige kosten en

baar, maar dat kunnen we helaas niet

deze aanvullende verzekering bedra-

€ 5.000 maximale uitkering voor

op voorhand van elke leerling zeggen.

gen ongeveer € 30,- voor het schooljaar

tandheelkundige hulp, alleen bij schade

Onze leerlingen vormen immers een

2013-2014. Voor meer informatie en af-

aan drie of meer natuurlijke blijvende

doorsnee uit onze samenleving. Er is

sluiten, ga naar: http://www.vkoverzeke-

gebitselementen.

al lange tijd een mogelijkheid om de

ringen.nl/schoolverzekeringen/aansprakelijkheid/eigendommen-en-ongevallen/

Collectieve doorlopende reisverzekering
Verder is voor de leerlingen een doorlo-

Hoe zit het met de aansprakelijkheid?

pende reisverzekering afgesloten. Dat

Regelmatig worden er vragen gesteld

betekent, dat de leerlingen verzekerd

over hoe het met de aansprakelijkheid

zijn als zij deelnemen aan een activiteit

is geregeld tijdens schoolse en buiten-

buiten de school zoals een werkweek,

schoolse activiteiten. Met betrekking

een excursie en een stage. Let wel,

tot het begrip aansprakelijkheid bestaat

deze reisverzekering biedt alleen dek-

de nodige onduidelijkheid. Soms wordt

king tijdens activiteiten vanuit school,

er ten onrechte vanuit gegaan dat

en dus niet tijdens de vakanties. Het is

alle schade die in en om de school
ontstaat, voor rekening van de school

uiteraard verstandig de leerling aanvul-
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komt. De school of het schoolbestuur

dekking opgenomen. Dit wil zeggen dat

is echter pas aansprakelijk wanneer er

wanneer een leerling schade veroor-

schade ontstaat door verwijtbaar en/

zaakt tijdens schooltijd, deze schade in

of nalatig handelen door (iemand van)

eerste instantie geclaimd moet worden

de school. Als dit niet het geval is, is de

op de particuliere aansprakelijkheids-

school niet aansprakelijk en is er geen

verzekering van de betreffende ouders.

dekking. De ouders van een leerling die

De school aanvaardt ook geen aan-

schade aan de school zelf heeft veroor-

sprakelijkheid voor het verlies van

zaakt, worden hiervoor door de school

bezittingen die in of bij de school of

aansprakelijk gesteld. Tegen een leer-

tijdens schooltijd zijn zoekgeraakt.

ling die opzettelijk schade aanbrengt
aan het gebouw, eigendommen van de
school of eigendommen van derden,
kunnen daarnaast door de schoolleiding strafmaatregelen worden getroffen. Voor leerlingen is er in de aansprakelijkheidsverzekering een secundaire
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