Aansprakelijkheid
Onderwijsinstelling

Het belang van een goede
aansprakelijkheidsverzekering
Arbo en Onderwijswet
De Arbo- en Onderwijswet schrijft uw onderwijsinstelling een wettelijke
zorgplicht voor. Uw onderwijsinstelling moet zorgen voor de veiligheid,
het welzijn en de gezondheid van personeel en leerlingen. Wanneer uw
instelling hier onvoldoende aan voldoet, kunt u aansprakelijk gesteld
worden. Een goede aansprakelijkheidsverzekering is daarom van groot
belang.

Een onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor

Gezondheid

Welzijn

Personeel

Veiligheid

Leerlingen

Toename claimgedrag
Het toenemende claimgedrag is een ontwikkeling die zeker ook scholen
raakt. Zowel in het bedrijfsleven als vanuit ouders van leerlingen. Om
deze reden worden contracten en afspraken voor u als instelling van
steeds groter belang. Binnen de onderwijssector is hier nog te weinig
aandacht voor. Het gaat onder meer om het:
• sluiten van contracten
• beoordelen van contractvoorwaarden
• verdelen van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden
• intern beheren van lopende contracten.
Zijn dergelijke contracten niet goed geregeld, dan loopt uw instelling
ﬁnancieel risico.

De aansprakelijkheidsverzekering
Biedt uw onderwijsinstelling bescherming
voor claims die grote ﬁnanciële gevolgen
kunnen hebben.

Belangrijkste dekkingen
Onjuist schooladvies
Het kan voorkomen dat een medewerker een fout advies geeft aan
de leerling. Het advies heeft de loopbaan van deze leerling
bepaald. Later blijkt dat het advies niet juist was, de leerling heeft
schade geleden. Deze verzekering schiet u dan te hulp. De
verdedingskosten en de schadeclaim worden vergoed.

Verantwoordelijkheid werkgever
Er wordt verwacht dat u een goede werkgever bent. Als u hieraan
niet volledig voldoet en uw medewerker dient een schadeclaim in,
heeft de Hoge Raad bepaald dat u de kosten moet vergoeden. Ook
dergelijke situaties zijn dan verzekerd.

Onbekende claims
Onbekende claims bij ingangsdatum. U sluit de verzekering af. Later
blijkt dat u een claim ontvangt die voor de ingangsdatum is ontstaan.
U wist niets af van deze claim. Ook dan keert de verzekering uit.

Wereldwijde dekking
Onderwijsinstellingen in Nederland hebben wereldwijde dekking
(excl. VS en Canada).

Verdedigingskosten
Bij juridische kwesties worden de juridische kosten om u te verdedigen bij (terechte of onterechte) schadeclaims van derden
vergoed. Denk bijvoorbeeld aan advocaat- of proceskosten.

Aansprakelijkheid voor gedrag kind
Ouders zijn aansprakelijk voor de gedragingen van hun kind (tot
veertien jaar). Ook voor hun kind van vijftien of zestien jaar zijn zij
aansprakelijk als zij redelijkerwijs hun kind hadden kunnen tegenhouden bij het veroorzaken van de schade. Hebben de ouders hier
niets voor geregeld en brengt hun kind schade toe aan een ander,
dan biedt deze verzekering uitkomst. Het gaat dan wel om schade
tijdens schoolactiviteiten.

L

Verzekering stages en leerwerktrajecten
De leerlingen die stages of leerwerktrajecten volgen zijn verzekerd,
ook in het buitenland.

Dekking onjuiste medische hulp
Steeds vaker wordt van leerkrachten medische hulp verwacht.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld het op tijd toedienen van medicijnen. Alleen bekwame leerkrachten mogen medische hulp bieden.
Gevolgen van onjuiste hulp worden vergoed.

Brand en ontploffing
Bij brand of ontploﬃng geldt bij vele andere verzekeringen
beperkingen. Zo keert men vaak niet meer uit dan € 500.000,-. Aon
hanteert deze beperking niet. U krijgt ook bij brand of ontploﬃng
de schade tot het maximaal verzekerd bedrag uitgekeerd.

Andere activiteiten
Alle activiteiten van uw onderwijsinstelling zijn verzekerd. Ook
activiteiten die niet direct met het onderwijs te maken hebben. Uw
instelling organiseert bijvoorbeeld een fancy fair voor het goede
doel, maakt en verkoopt allerlei lekkernijen. Mocht een bezoeker hier
onwel van worden, dan vergoedt Aon een eventuele schadeclaim.

Schade eigendommen medewerkers
Ook schade aan eigendommen van medewerkers zijn gedekt. Ook
als de werkgever niet aansprakelijk hiervoor is.

Maximale vergoedingen
Voor alle vermelde vergoedingen in deze
brochure gelden maximum bedragen.
Onderstaand de bedragen voor u op een rij.

Soort schade

Maximum per
aanspraak

Maximum per
contractjaar

Algemeen verzekerd bedrag*

€5.000.000

€10.000.000

Voor een aantal schades gelden lagere maximale vergoedingen
Vergoeding van schade aan
zaken die u in gebruik heeft
(onder opzicht)

€100.000

€200.000

€50.000

€100.000

Vermogensschade

€500.000

€1.000.000

Vergoeding van schade
aan eigendommen van
werknemers

€5.000

€25.000

Voor stages in de Verenigde
Staten van Amerika en Canada

€100.000

€500.000

Gebruik van motorrijtuigen tijdens
stages.

* Voor alle schades bij elkaar opgeteld geldt het maximum van € 10.000.000 per contractjaar.

