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Stichting Talent Westerveld heeft voor al haar scholen onderstaande
verzekeringen afgesloten.
-Een Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven.
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor
de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen
schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen.
Wij attenderen u in dit verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn
tot een misverstand.
-Ten eerste is de school / het bestuur niet (zonder meer) aansprakelijk
voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten
gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in
schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze
opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een
misverstand.
De school / stichting is pas aansprakelijk wanneer er sprake is van een
verwijtbare handeling of wanneer er sprake is van nalatigheid.
De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort
geschoten zijn in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt
geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld
tijdens de gymnastiekles wordt er een bal geschopt. Deze komt op de bril
van een leerling terecht en de bril is kapot. Die schade valt niet onder de
aansprakelijkheidsverzekering, en wordt dan ook niet door de school
vergoed.
-Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig
gedrag van leerlingen.
Leerlingen(of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf
verantwoordelijk voor hun doen en laten.
Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens door de school
georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade
veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders)
verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf
een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

-Een Werkgeversaansprakelijkheid Bestuurders Motorrijtuigen.
Deze verzekering biedt de werkgever dekking voor
aansprakelijkheidsrisico voor schade geleden door een werknemer als
bestuurder van een motorrijtuig.
Volledigheidshalve maken wij u er op attent dat de Stichting geen
collectieve ongevallenverzekering heeft afgesloten. Ouders/verzorgers
kunnen, indien zij dit wensen, hiervoor zelf een verzekering afsluiten voor
zichzelf en/of de kinderen. Deze ongevallenverzekering geeft recht op een
(beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt of bij
overlijden als gevolg van een ongeluk. Afhankelijk van de
verzekeringsmaatschappij kan bij een dergelijke individuele verzekering
de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk worden
meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen
dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte
bril, fiets enz.) valt niet onder de dekking.

