
VERZEKERINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID 
De  Almeerse  Scholen Groep, het bestuur van deze school, heeft voor de hele organisatie  een 
verzekeringspakket afgesloten bij verzekeringsmaatschappij AON. Onderdeel van dit pakket zijn een 
ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. 
 
 
Wie zijn er verzekerd? 
Iedereen die betrokken is bij schoolactiviteiten: leerlingen, personeel en vrijwilligers. 
 
 
Wat is er wel en niet verzekerd op basis van de ongevallenverzekering? 

 Betrokkene heeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. 

 Als de verzekering van de betrokkene geen dekking biedt, bijvoorbeeld door eigen risico, worden 
de geneeskundige en tandheelkundige kosten vergoed. 

 Materiële schade, bijvoorbeeld aan de bril, fiets en telefoon valt niet onder de dekking. 
 
 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Personeelsleden, vrijwilligers en bestuursleden, actief voor de school, zijn gedekt  tegen schadeclaims door 
onrechtmatig handelen. Maar let op!  
 

1. De school/het schoolbestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat er tijdens de 
schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt.  
 

De school heeft pas een schadevergoedingsplicht als er sprake is van een verwijtbare fout. 
Personeelsleden, vrijwilligers of bestuursleden moeten dus te kort zijn geschoten in wat er van hen 
verwacht wordt. Een mooi voorbeeld van een niet verwijtbare fout: tijdens de gymles wordt een bal 
geschopt. Deze komt op de bril van uw zoon of dochter terecht en de bril is kapot. In zo’n geval valt de 
schade niet onder de aansprakelijkheidsverzekering. 
 

2. De school is niet aansprakelijk voor schade van onrechtmatig gedrag van leerlingen.  
 

Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun  
handelen. Als uw kind tijdens de schooluren of schoolactiviteiten door onrechtmatig handelen schade 
veroorzaakt, is hij of zij daar zelf verantwoordelijk voor. Het is dus belangrijk dat u zelf een particuliere 
aansprakelijkheidsverzekering afsluit. Op vergelijking site  www.Independer.nl kunt u kijken welke 
aansprakelijkheidsverzekering het beste bij uw gezin past. 
 
 
Eigendommen van leerlingen verzekeren. Het kan! 
Wilt u er zeker van zijn dat u niet voor onverwachte kosten komt te staan door schade aan de 
eigendommen van uw kind? Dan kunt u zich hiervoor verzekeren met een leerlingenverzekering. Op deze 
manier is schade die optreedt in de periode van huis naar school, onder schooltijd en van school naar huis 
verzekerd.  Meer informatie vindt u op: 

 www.leerlingenverzekeringen.nl  

 www.aononderwijs.nl/leerling  

http://www.leerlingenverzekeringen.nl/
http://www.aononderwijs.nl/leerling

