Schade op school

Wie is verantwoordelijk bij schade op school of tijdens activiteiten
Natuurlijk mag u er van uit gaan dat de school een veilige omgeving biedt voor uw kinderen. Toch
kan er op een school altijd een ongeluk(je) gebeuren. De vraag is dan vaak: is de school hier voor
verantwoordelijk?
Een school heeft een aantal verzekeringen afgesloten, waaronder een ongevallenverzekering en een
aansprakelijkheidsverzekering.
Ongevallenverzekering
De ongevallenverzekering komt tot uitkering in ernstige situaties, bij ongevallen waarbij blijvende
invaliditeit van het slachtoffer is ontstaan. De hoogte van de uitkering hangt af van de ernst van de
gevolgen.
Aansprakelijkheidsverzekering
Net zoals u een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren heeft zo heeft de school een
speciale aansprakelijkheidsverzekering voor scholen afgesloten. Deze verzekering komt tot uitkering
bij ongevallen wanneer er sprake van is dat de school juridisch (op grond van het Burgerlijk
Wetboek) aansprakelijk is voor de schade die daardoor ontstaat.
Nu is het zo dat de school niet voor elke schade die op school ontstaat aansprakelijk is. Dit hangt
echt af van de feitelijke omstandigheden van het schadegeval.
Een wijdverbreid misverstand is dat de school aansprakelijk is voor alle schade die op school of
tijdens buitenschoolse activiteiten ontstaat. Uitgangspunt is dat de school, of de mensen (personeel,
stagiaires en vrijwilligers) die voor de school actief zijn, alleen aansprakelijk is als de school of die
mensen schuld hebben aan het ongeval.
Enkele voorbeelden waarvoor de school bijvoorbeeld niet aansprakelijk is: een leerling struikelt
tijdens een activiteit of gymles en hierdoor ontstaat schade aan bijvoorbeeld kleding of lichamelijk
letsel, of de fiets van de leerling wordt in de openbare fietsenstalling door derden beschadigd of
gestolen.
De school kan wel aansprakelijk zijn, als de leerlingen in gevaarlijke situaties worden gebracht,
bijvoorbeeld als er sprake is van een gevaarlijk of gebrekkig gymtoestel waaruit de leerling valt of de
docent laat tijdens de gymles de leerling een veel te gevaarlijke oefening uitvoeren.
Ook is de school niet aansprakelijk voor schade die leerlingen elkaar (onrechtmatig) toebrengen. Bij
kinderen tot 14 jaar heeft de wetgever er voor gekozen om de ouders hiervoor aansprakelijk te
houden. Bij kinderen vanaf die leeftijd is dat de leerling zelf. Een leerling die tijdens schoolactiviteiten dus aan een derde schade toebrengt, is hier zelf verantwoordelijk voor. Voor de ouders
is het daarom belangrijk een aansprakelijkheidsverzekering particulieren te hebben.

