
 

Aansprakelijkheid van de school en aanvullende verzekering voor 
leerlingen 
  
Aansprakelijkheid 
De school kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan derden. Aansprakelijkheid is gebaseerd op de wet 
en komt bijvoorbeeld voort uit: onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of stageovereenkomsten. 
  
Zorgplicht school 
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 verantwoordelijkheid ten opzichte van de gezondheid 
en veiligheid van de leerlingen. Ten eerste rust op de school de zorgplicht voor een veilige omgeving 
(bijvoorbeeld lokalen, schoolplein). Ten tweede bestaat een zorgplicht voor de school als toezichthouder, 
bijvoorbeeld op het schoolplein en tijdens sport- en spelsituaties. 
  
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 uitgesloten is. 
  
Als de kans op schade toeneemt, is het raadzaam maatregelen te nemen om de (voorzienbare) schade te 
voorkomen. Tijdens sport- en spelsituaties geldt dat hoe groter het risico op ongevallen is, des te zwaarder de 
eisen die aan de zorgplicht van de school wordt gesteld. De school kan mogelijk niet alle schade voorkomen, 
maar dient aan te kunnen tonen voldoende inspanningen te hebben geleverd om aan de zorgplicht te hebben 
voldaan. Een eiser dient bij schade te bewijzen dat de school zich onvoldoende heeft ingespannen en geen of 
onvoldoende maatregelen heeft genomen de schade te voorkomen. Tevens dient benadeelde aan te tonen dat 
de schade het gevolg is van het onrechtmatig handelen van de school. 
  
Aansprakelijkheid voor leerlingen 
Een school is in principe niet aansprakelijk voor het doen en laten van de leerlingen. De wetgever legt de 
verantwoordelijkheid daarvoor niet bij de school maar – afhankelijk van de leeftijd- òf bij de leerling zelf òf bij 
diens ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s). Deze kunnen zich daartegen particulier verzekeren. Toch komt 
het geregeld voor dat benadeelden de school aanspreken over schade die door leerlingen is veroorzaakt. In het 
standaard verzekeringspakket dat is afgesloten is de aansprakelijkheid van leerlingen ‘secundair’ 
meegenomen. Waar leerlingen niet vanuit hun privésituatie verzekerd zijn, geldt de dekking van de 
aansprakelijkheidsverzekering van de school. Tijdens sport- en spelsituaties kunnen zich grote en minder grote 
risico’s op ongevallen voordoen. Hoe groter het risico, des te zwaarder de eisen aan de zorgplicht van de 
school zullen zijn. 
  
Aanvullende verzekering voor persoonlijke eigendommen leerlingen 
Ter voorkoming van diefstal en of verlies is het veruit het verstandigst wanneer leerlingen waardevolle spullen 
thuis laten. Toch kan het gebeuren dat sprake is van beschadiging, verlies en/of diefstal van privé 
eigendommen van leerlingen zoals bijvoorbeeld kleding, tassen, mobiele telefoons, muziekdragers, laptops 
enz. Een aanvullende verzekering dekt dit risico. Het betreft beschadiging aan eigendommen van de school of 
medeleerlingen, indien hij/zij op weg is van huis naar school en terug of bij schade, die het gevolg is van het 
houden, gebruiken en besturen van motorrijtuigen (o.a. auto's, scooters, bromfietsen). 
U kunt als ouder uw kind aanvullend verzekeren tegen bovengenoemde risico’s via de volgende website: 
www.leerlingenverzekering.nl. De premie per leerling bedraagt € 29,00 per jaar. 
  
Zie ook: www.verusverzekeringen.nl en www.leerlingenverzekering.nl 
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