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Ongevallenvoorziening
Het bestuur van de Stichting Keender heeft een schoolongevallenverzekering afgesloten
voor de leerlingen en de medewerkers van haar scholen. Onder medewerkers worden ook
vrijwilligers verstaan, zoals ouders.
De verzekering is uitsluitend van toepassing op ongevallen die de leerlingen en
medewerkers overkomen tijdens de schooluren, evenementen die in schoolverband
plaatsvinden (uitstapjes en excursies van een dag c.q. dagdeel) en tijdens het rechtstreeks
komen naar de school en het weggaan van de school of de plaats waar de activiteiten,
respectievelijk werkzaamheden plaatsvinden. Ook is de ongevallenverzekering van kracht
tijdens het vervoer per auto.
De verzekerde bedragen betreffen:
 overlijden als gevolg van een ongeval;
 algehele blijvende invaliditeit als gevolg van het ongeval;
 geneeskundige kosten na een ongeval en
 tandheelkundige kosten na een ongeval.
De geneeskundige en tandheelkundige kosten moeten altijd in eerste instantie worden
ingediend bij de ziektekostenverzekeraar van de betrokken leerlingen of die van de ouders/
verzorgers c.q. de ziektekostenverzekeraar van de betrokken medewerkers. Indien geen of
geen gehele vergoeding plaatsvindt, kan een beroep worden gedaan op de
schoolverzekering die in deze zin dus altijd aanvullend is op de eigen verzekering. Het
verplichte eigen risico valt echter niet onder de dekking.

Aansprakelijkheidsverzekering
Het bestuur en/of zijn medewerkers en/of de vrijwilligers en/of zijn leerlingen kunnen
aansprakelijk worden gesteld voor schade aan anderen toegebracht.
Het bestuur heeft zichzelf, de medewerkers, vrijwilligers en leerlingen van haar scholen
tegen dit risico verzekerd door middel van een zgn. wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.
Dit alles betekent overigens niet dat alle geleden schade wordt vergoed en dat in alle
gevallen aansprakelijkheid wordt erkend. Er mag nimmer zelfstandig aansprakelijkheid
worden erkend, omdat het aan de verzekeraar is om dit te bepalen. Elk geval wordt apart
beoordeeld.
Voor aansprakelijkheid moet vaststaan dat een leerkracht, een vrijwilliger of andere
medewerker nalatigheid (artikel 6:162 BW) kan worden verweten.
Bij schade toegebracht door een leerling moet vaststaan dat een leerkracht, een vrijwilliger of
andere medewerker nalatig is geweest, omdat zij bv. onvoldoende toezicht hebben
gehouden.
Degene die het bestuur en/of zijn medewerker(s) c.q. vrijwilligers aansprakelijk stelt, moet
aantonen dat er van onvoldoende toezicht en dus van nalatigheid sprake is geweest.
Voor leerlingen is er in de aansprakelijkheidsverzekering een secundaire dekking
opgenomen. Dit wil zeggen dat wanneer een leerling schade veroorzaakt tijdens schooltijd,
deze schade in eerste instantie geclaimd moet worden op de particuliere
aansprakelijkheidsverzekering van de betreffende ouders/verzorgers. Indien een
aansprakelijke ouder kan aantonen geen verzekering te hebben en de schade niet zelf kan
voldoen, kan de schade alsnog verhaald worden op de aansprakelijkheidsverzekering van de
school.
De aansprakelijkheidsverzekering sluit schade door en motorrijtuigen uit.
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De eigenaar of houder van een motorrijtuig is aansprakelijk voor schade veroorzaakt met zijn
motorrijtuig. Het gaat hier om risicoaansprakelijkheid die niet overdraagbaar is aan derden
(de school). Ouders, vrijwilligers of leerkrachten die tijdens schoolse evenementen (bijv.
schoolreisjes of excursies) gebruik maken van hun eigen motorrijtuig zijn aansprakelijk voor
schade die zij aan derden veroorzaken. De Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
verplicht de eigenaar of houder van het motorrijtuig tot het sluiten van een
aansprakelijkheidsverzekering.

Verlies, diefstal en vernieling
Het bestuur heeft géén verzekering voor leerlingen, medewerkers en/of vrijwilligers tegen
verlies, diefstal of vernieling van eigen spullen.

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering verkeersdeelnemers
Het bestuur van de Stichting Keender heeft voor haar werknemers en vrijwilligers een
werkgeversaansprakelijkheidsverzekering verkeersdeelnemers afgesloten.
Verzekerd zijn:
Rubriek 2 Werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigen (basisdekking werknemers)
Deze dekking geeft recht op vergoeding na een ongeval indien de werknemer voor de
werkgever met zijn privé motorrijtuig zakelijk op weg is.
Rubriek 3: SVI PIus
Deze dekking geeft recht op vergoeding van de materiële schade aan het privé motorrijtuig.
Rubriek 4: Werkgeversaansprakelijkheid plus
Deze dekking geeft tevens recht op vergoeding als de werknemer ten tijde van een ongeval
aan het verkeer deelneemt in welke hoedanigheid dan ook, zoals voetganger, fietser,
deelname aan het openbaar vervoer, trein en vliegtuig.

Een afschrift van de polisvoorwaarden zijn verkrijgbaar op school of bij het Secretariaat
Bovenschools Management.
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