
Verzekering en aansprakelijkheid 

05.03.2010 - Door VeiligheidNL 

 

Wie is verantwoordelijk voor de kinderen en wie kan aansprakelijk worden gesteld wanneer er iets misgaat tijdens de 

reis? 

 

Uiteraard hoopt u dat er niets zal gebeuren tijdens een schoolreisje, maar toch zit een ongeluk soms in een klein 

hoekje. Daarom is het belangrijk dat de verzekering altijd goed is geregeld. 

 

Aansprakelijkheid 

Wie is verantwoordelijk voor de kinderen en wie kan aansprakelijk worden gesteld wanneer er iets misgaat tijdens 

de reis? 

Scholen zijn verplicht tijdens schoolgebonden activiteiten te zorgen voor voldoende toezicht. Voldoende en 

kwalitatief goede begeleiding is dus van groot belang. Deze verantwoordelijkheid is echter vooral een morele 

verantwoordelijkheid. De uiteindelijke juridische verantwoordelijkheid ligt bij het schoolbestuur wanneer er iets 

misgaat. 

Toch is de situatie waarin het ongeluk gebeurt doorslaggevend voor wie er nu aansprakelijk gesteld wordt. 

Wanneer het bijvoorbeeld een gebrek aan een speeltoestel van de speeltuin betreft (een kind valt, omdat het 

trapje van de glijbaan breekt) zal de eigenaar van de speeltuin aansprakelijk gesteld kunnen worden omdat hij 

onrechtmatig heeft gehandeld (in juridische termen is er dan sprake van een gebrekkige zaak of onrechtmatige 

daad). Aangezien de speeltoestellen op attractieparken en in speeltuinen streng gecontroleerd horen te worden, 

zal dit in de praktijk niet veel voorkomen. 

Wanneer er sprake is van nalatigheid door onvoldoende toezicht kan de school aansprakelijk worden gesteld voor 

onrechtmatig handelen. Hier is sprake van een tekortkoming van de school. 

Voor uitgebreidere informatie over aansprakelijkheid, zie module aansprakelijkheid. 

 

Adviezen 

Ga na hoe de aansprakelijkheid bij uw bestemming is geregeld. Dit kan door het parkreglement op te vragen. 

Check het reglement op: 

• het houden van toezicht 

• onderhoud 

• parkregels 

• Ga na wat de verantwoordelijkheid is van de school ten opzichte van de vervoersmaatschappij. Vraag dit 

bij de verzekeringsmaatschappij na! 

 

Verzekering 

Uiteraard hoopt u dat er niets zal gebeuren tijdens een schoolreisje, maar toch zit een ongeluk soms in een klein 

hoekje. Daarom is het belangrijk dat de verzekering altijd goed is geregeld. 

Scholen zijn wettelijk verplicht zich tegen aansprakelijkheid te verzekeren. Het is raadzaam om na te gaan of de 

verzekering voldoende dekking biedt aangezien polissen van de schoolverzekeringen onderling sterk verschillen. 

De schoolverzekering dekt meestal de aansprakelijkheid van leerkrachten, overig personeel, bestuur, hulpouders 

en vrijwilligers voor schade aan derden door onder hun toezicht staande kinderen tijdens, vlak voor en vlak na 

schooltijd en tijdens schoolgebonden activiteiten als zwemles, excursies en schoolreizen. 



Bij het vergelijken van de polissen van verzekeringsmaatschappijen is het verstandig om daarbij de volgende 

vragen te stellen: 

- Voor wie geldt het aansprakelijkheidsgedeelte? 

- Is de persoonlijke aansprakelijkheid van kinderen ook mee verzekerd? 

In principe zullen de ouders in eerste instantie aansprakelijk worden gesteld wanneer hun kind schade heeft 

veroorzaakt. Voor het geval ouders geen WA-verzekering hebben kan er bij sommige schoolverzekeringen 

aanspraak worden gedaan op het extra persoonlijke aansprakelijkheidsgedeelte van kinderen. 

- Wat wordt er vergoed volgens het gedeelte ongevallenverzekering? Hoe staat dit ten opzicht van de 

zorgverzekering van het kind? 

- Zijn hulpouders en stagiaires ook mee verzekerd?  

- Gelden alle relevante verzekeringen ook wanneer het schoolreisje in het buitenland plaats vindt? 

-  Wordt het reisgeld bij annulering vergoed? 

- Is gehuurd materiaal meeverzekerd? 

WA-verzekering 

Elke automobilist is volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WA) verplicht zich te 

verzekeren tegen schade aan derden. Derden kunnen ook inzittende zijn van de auto. Er zijn hiernaast ook 

verschillende aanvullende verzekeringen voor inzittenden, waarbij geld wordt uitgekeerd voor de inzittenden bij 

overlijden of (blijvende) invaliditeit. Het is voor de school belangrijk dat er bij het gebruik van auto's van de rij-

ouders, gecontroleerd wordt hoeveel personen daadwerkelijk verzekerd zijn als inzittenden. De verzekering kan 

namelijk eisen stellen aan het maximale aantal inzittenden. Dit staat in de polisvoorwaarden van de verzekering. 

In de schoolverzekering is vaak een ongevallenverzekering opgenomen voor de kinderen, los van de schuld. 

Deze werkt altijd aanvullend op de ziektekostenverzekering. Informeer hoe dit is opgenomen in de 

schoolverzekering. 

 

Adviezen 

- Informeer naar de verzekering van het vervoersbedrijf. 

- Informeer ouders over de verzekering van hun kind; 

- Vraag extra persoonlijke aansprakelijkheidverzekering van kinderen aan bij de schoolverzekering indien 

ouders geen WA-verzekering hebben. 

- Informeer hulpouders en helpers over hun verzekering.  

- Wanneer het een kamp betreft, wordt er veelal meer (kostbare) bagage meegenomen. Informeer of de 

bagage mee is verzekerd. 

 


