
VERZEKERINGEN 
 

CBO De Greiden heeft diverse verzekeringen afgesloten. De meeste zitten in het zogenaamde 
basispakket, dit betreft: 
- Een aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen; 
- Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering; 
- Een ongevallenverzekering; 
- Een rechtsbijstandsverzekering 
 
Het basispakket is uitgebreid met de volgende verzekering: 

- Een schadeverzekering werknemers (werkgeversaansprakelijkheidsrisico) 
Ouders of vrijwilligers die op verzoek van de school kinderen vervoeren met bijvoorbeeld een 
schoolreis vallen ook onder de schadeverzekering voor werknemers. 

 
Bovengenoemde verzekeringen zijn afgesloten via Verus (voorheen de Besturenraad) bij Raetsheren 
van Orden. 
 

Meer informatie is te vinden op www.verusverzekeringen.nl. Onder het kopje ‘informatie’ (links 
boven op menu klikken) staat ook het verzekeringshandboek en onder het kopje ‘schade 
melden’ staan de volgende schade-formulieren: 

 Schade-aangifte formulier schoolongeval onderwijs 

 Schade-aangifte formulier onderwijs aansprakelijkheid 

 Schade-aangifte formulier doorlopende reisverzekering onderwijs 
 

Onder “informatie” is er ook een button met “veel gestelde vragen”. 
 
Uiteraard zijn de polisvoorwaarden altijd in alle voorkomende gevallen leidend maar hieronder 
volgt een kort overzicht van de belangrijkste zaken. 

 

Voor ouders/verzorgers zijn de volgende verzekeringen van belang 
 
DE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING: 
 
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn 
(bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig 
handelen. Graag attentie voor de twee aspecten die vaak aanleiding zijn tot misverstand. 
 

 Of de school aansprakelijk is voor de schade hangt af van de vraag of de school aan haar 
zorgplicht heeft voldaan. Op scholen rust een bijzondere zorgplicht, een verantwoordelijk-
heid ten opzichte van de gezondheid en veiligheid van de leerlingen. Ten eerste rust op de 
school de zorgplicht voor een veilige omgeving. Ten tweede bestaat er een zorgplicht voor 
de school als toezichthouder, bijvoorbeeld op het schoolplein en tijdens sport en spel-
situaties. In het geval van een ongeval is de school aansprakelijk als de zorgplicht 
geschonden is. Van een school wordt niet verwacht dat op elk kind of elke situatie direct 
toezicht kan worden gehouden. Vooral jonge kinderen kunnen in hun enthousiasme en 
onbevangenheid dingen doen die schade tot gevolg hebben. Een school of leraar kan dit 
niet altijd voorkomen. Het is onmogelijk en onwenselijk het (speel) gedrag van kinderen zo 
te begrenzen dat daarmee elke kans op ongelukken is uitgesloten.  
 

 Aansprakelijkheid voor leerlingen De school is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor 
gedragingen van de leerlingen. De verantwoordelijkheid voor het handelen en gedragingen 
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van leerlingen ligt, afhankelijk van de leeftijd, bij de ouders van en/of bij de leerling. 
Wanneer de leerling nog niet de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt, zijn de ouders 
aansprakelijk voor de gedragingen van hun kind. De ouders kunnen zich hiervoor particulier 
verzekeren. De aansprakelijkheid van leerlingen is secundair meeverzekerd voor activiteiten 
die plaatsvinden binnen de lesuren of verband houden met activiteiten die in school-
verband worden ondernomen. De particuliere aansprakelijkheidsverzekering gaat altijd 
voor. 

 

Per aanspraak geldt voor zaakschade een franchise van € 100,-. Dit betekent dat zaakschade 
boven dit bedrag volledig wordt vergoed maar dat zaakschade onder dit bedrag niet voor 
vergoeding in aanmerking komt. Voor werkgeversaansprakelijkheid geldt een eigen risico van 
€ 5.000,- per aanspraak voor personenschade. 

 
 
DE SCHOOLONGEVALLENVERZEKERING: 
 
Gedurende de aanwezigheid op school kunnen zich voorvallen voordoen - met lichamelijk letsel tot 
gevolg – die niet aan onrechtmatige gedragingen van de school zijn te wijten en dus niet door de school 
vergoed behoeven te worden. Het gevolg is vaak een vervelende discussie met de leerling, 
respectievelijk diens ouders of verzorgers over de geleden schade.  
De meeste scholen vinden dit een ongewenste situatie en sluiten uit maatschappelijk oogpunt een 
verzekering ter afdekking van dit risico, voor de bij de school betrokken personen (leerlingen, personeel, 
vrijwilligers etc.). 
Deze verzekering biedt dekking voor de gevolgen van ongevallen in en om de school, ongeacht of er 
sprake is van aansprakelijkheid. 
Onder een ongeval wordt verstaan een gebeurtenis waarbij de verzekerde plotseling en onafhankelijk 
van zijn wil wordt getroffen door een van buiten komend onmiddellijk op hem inwerkend geweld, met 
als gevolg een objectief geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel. 
Met het begrip ongeval is een aantal andere oorzaken gelijkgesteld. De volledige opsomming daarvan 

vindt u in de polisvoorwaarden die te vinden zijn op www.verusverzekeringen.nl. 
 
Dekking 
Verzekerd zijn alle bij de activiteiten in en rond de school betrokken personen gedurende hun verblijf op 
school, of tijdens andere activiteiten in schoolverband en wel gedurende de tijd dat zij onder toezicht 
staan van personeel (in de ruimste zin van het woord) van de verzekerde school. 
Meeverzekerd is de benodigde reistijd voor het rechtstreeks komen en gaan naar de genoemde 
schoolactiviteiten. 
 
Verzekerde bedragen 
 

De maximum uitkeringsbedragen per rubriek zijn (onder voorbehoud van de van toepassing zijnde 
voorwaarden): 
- overlijden € 12.500,-  
- algehele blijvende invaliditeit € 60.000,-  
- geneeskundige kosten € 3.000,-  
- tandheelkundige kosten € 3.000,- (per element)  
- reiskosten tbv ouders/verzorgers € 0,19 per km met een maximum van € 100,-  
- Schade als gevolg van agressie en geweld € 1.500,-  
  
Schade aan materiële zaken zoals brillen, kleding en vervoermiddelen zijn niet meeverzekerd. 
Geneeskundige en tandheelkundige kosten worden bovendien tot bovengenoemde maxima uitsluitend 
vergoed wanneer de eigen ziektekostenverzekering van de gedupeerde de kosten niet of niet volledig 
voor haar rekening neemt. 



Mocht u als ouder de bovenstaande verzekering onvoldoende vinden (u wilt bijvoorbeeld een  
24-uurs dekking voor ongevallen of u wilt hogere maximum uitkeringsbedragen), dan zult u daar  
zelf in moeten voorzien middels een particuliere (gezins-)ongevallenverzekering. 
 
 
DE SCHADEVERZEKERING WERKNEMERS: 
In Nederland kennen we het begrip werkgeversaansprakelijkheid. In beginsel is het zo dat de werkgever 
een zorgplicht heeft die hem verplicht zorg te dragen voor een veilige werkomgeving en instructies 
omtrent gezond / veilig werken. Wordt deze zorgplicht geschonden en lijdt een werknemer schade, dan 
kan de werknemer de werkgever aansprakelijk stellen.  
  
Voor dit risico heeft De Greiden een aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen 
afgesloten. Ook de deelname aan het verkeer van werknemers brengt risico's met zich mee die 
financiële gevolgen kunnen hebben voor de werkgever. Als werkgever heeft men echter geen invloed op 
de risico's in het verkeer. De Hoge Raad heeft in een aantal arresten gesteld dat de werkgever een 
vergoedingsplicht heeft voor de letselschade die werknemers in het verkeer oplopen. Dit maakt dat 
werkgevers een behoorlijke verzekering moeten hebben afgesloten voor werknemers die zich uit hoofde 
van hun werkzaamheden in het verkeer bevinden.  
  
Op basis van de meest recente jurisprudentie heeft een werkgever ook schadevergoedingsplicht bij 
ongevallen tijdens bedrijfsuitjes, bedrijfsfestiviteiten, bedrijfsopleidingen en zakenreizen. Dit gaat 
derhalve verder dan uitsluitend deelname aan het verkeer.  
  
Conform recente jurisprudentie is het risico van werkgeversaansprakelijkheid het beste te verzekeren 
middels een combinatie van:  
  

1) aansprakelijkheidsverzekering  
2) collectieve ongevallenverzekering  
3) schadeverzekering voor werknemers 
  
Vandaar dat deze laatste verzekering nu ook is afgesloten. Ouders of vrijwilligers die op verzoek van de 
school kinderen vervoeren met bijvoorbeeld een schoolreis vallen ook onder de schadeverzekering voor 
werknemers.  
 
 
 
 
 


