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COLLECTIEVE VERZEKERING VOOR LEERLINGEN KINDANTE 

 
Stichting Kindante heeft voor alle leerlingen van al haar scholen een aantal Collectieve verzekeringen afgesloten, 

die we hieronder graag nader toelichten. 

 

De Aansprakelijkheidsverzekering 

Stichting Kindante heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor die situaties dat zij verantwoordelijk 

wordt gehouden voor het doen of laten van haar leerlingen en personeelsleden (*), zolang zij onder toezicht staan 

van de school. Onder toezicht staan van de school betekent dus, tijdens schooluren, schoolreizen en excursies. 

Maar bijv. niet op weg van huis naar school en terug. Omdat deze polis dus de aansprakelijkheid van Stichting 

Kindante dekt in de zin van nalatig handelen dan wel verwijtbaar handelen voor het doen of laten van haar 

leerlingen en personeelsleden (*), kan het onder bepaalde omstandigheden voorkomen dat een schade niet onder 

de schoolpolis thuishoort, maar gemeld moet worden bij de eigen aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren 

van de leerling c.q. van zijn/haar ouders. In die gevallen zal door de verzekeraar van Stichting Kindante e.e.a. met 

de ouders verder worden afgestemd. 

(*) Leerlingen en personeelsleden zijn alle bij Kindante ingeschreven studerenden, personeel van Kindante 

alsmede vrijwilligers en stagiaires gedurende de tijd dat zij werkzaamheden uitvoeren t.b.v. Kindante.  

 

De Collectieve Ongevallenverzekering 

Alle leerlingen en personeelsleden (*) van de scholen zoals deze vallen onder Stichting Kindante zijn automatisch 

verzekerd tegen de gevolgen van ongevallen. Deze Ongevallen polis is geldig gedurende alle schoolactiviteiten, 

dus ook tijdens reizen en excursies en ook tijdens het stagelopen, maar ook tijdens het gaan van school naar huis 

en omgekeerd gedurende ten hoogste één uur vóór en één uur ná het verlaten van de school. Voor zover deze 

afstand niet binnen één uur af te leggen is, geldt de verzekering gedurende de tijdsduur, waarbinnen de afstand 

redelijkerwijze wel af te leggen is. De verzekering ziet er verder als volgt uit: 

 

1) Blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval € 100.000,- 

2) Bij overlijden als gevolg van een ongeval € 10.000,- 

3) Geneeskundige kosten als gevolg van een ongeval in aanvulling op de eigen zorgverzekering totaal € 2.500,- 

4) Tandheelkundige kosten als gevolg van een ongeval, in aanvulling op de eigen zorgverzekering, als er een  

beschadiging is ontstaan aan tenminste twee tanden of kiezen.  

 

De rubriek "Ongevallen met blijvende invaliditeit" is voor iedere leerling heel belangrijk omdat jongeren bij een 

blijvende invaliditeit alleen maar aanspraak kunnen maken op de (beperkte) voorzieningen uit hoofde van de 

WAJONG regeling (WAO voor Jongeren) 

Bij de collectieve verzekeringen geldt dat het gaat het om een aanvullende dekking, wat betekent dat geen 

vergoeding wordt verleend wanneer deze schade op een andere polis verhaald kan worden. Vanzelfsprekend is 

onze verzekeringsmakelaar, AON Nederland, bereid hierbij de helpende hand te bieden. 

 

Essentieel bij alle genoemde elementen is de definitie wanneer er sprake is van een ongeval: 

"een gebeurtenis waarbij een verzekerde plotseling wordt getroffen door een van buiten af op hem inwerkend 

geweld, waardoor hem in één ogenblik lichamelijk letsel wordt toegebracht, mits aard en plaats van het letsel 

geneeskundig zijn vast te stellen."  
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Ouders die deze verzekerde bedragen te laag vinden of de voorkeur geven aan een 24 uurs dekking gedurende 7 

dagen per week, kunnen tegen een speciaal tarief bij onze schoolverzekeraar een aanvullende verzekering 

afsluiten. Daarvoor zijn op school speciale aanvraagformulieren te verkrijgen. 

 

*) Leerlingen en personeelsleden zijn bij Stichting Kindante ingeschreven studerenden, personeel van Stichting 

Kindante alsmede vrijwilligers en stagiaires gedurende de tijd dat zij onder autoriteit resp. verantwoordelijkheid van 

de directie van Kindante op reis resp. met excursie gaan. 

 

Naast deze Collectieve Ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering heeft Stichting Kindante ook gezorgd voor 

een verzekering van de bagage tijdens door school georganiseerde reizen en excursies. Onder die verzekering 

is de bagage van iedere deelnemer verzekerd, alsmede een extra dekking voor ziektekosten en kosten van 

repatriëring. Ook terugreiskosten voor de leerling bij een onverhoopt ernstige situatie thuis, zijn eveneens onder 

deze polis meeverzekerd. 

 

 

Tussenschoolse opvang 

 

Scholen die tussenschoolse opvang onder eigen beheer hebben georganiseerd 

In die gevallen dat het overblijven wordt verzorgd (toezicht en begeleiding) door de school, berust de  

verantwoordelijkheid alsdan ook bij de school. De genoemde Kindante verzekeringen Aansprakelijkheid en 

collectieve ongevallenverzekering zijn dan van toepassing. 

 

Scholen die tussenschoolse opvang hebben uitbesteed aan derden 

Bij scholen die het toezicht en de begeleiding bij overblijven hebben uitbesteed aan een andere vereniging of 

stichting, ligt voor de gebeurtenissen -waarbij sprake is van enig verwijtbaar handelen dan wel nalaten van de 

personeelsleden van de stichting- tijdens dit overblijven de verantwoordelijkheid bij die betreffende vereniging of 

stichting. De aansprakelijkheidsverzekering van Kindante is derhalve in deze situatie niet van toepassing. 

 

De toelichting in dit schrijven is natuurlijk een uittreksel van de belangrijkste gegevens en hier kunnen dan ook 

geen rechten aan worden ontleend. Wie precies de voorwaarden en verdere regels wil weten kan daarvoor bellen 

met de schoolverzekeraar. Dat is AON Nederland te Rotterdam. Het telefoonnummer is 088-3434710. 

 


