1 september 2017

Toelichting:
Regelmatig komt aan de orde de verantwoordelijk en de aansprakelijkheid bij buitenschoolse activiteiten
van scholen.
Aansprakelijkheidskwesties hangen altijd af van de individuele omstandigheden van het geval. Het
uitsluiten van aansprakelijkheden is nooit volledig mogelijk.
Uitgangspunt blijft dat tijdens onderwijstijd het bevoegd gezag verantwoordelijk is. Deze verplichting geldt
dus ook wanneer het een buitenschoolse activiteit betreft die onder de verantwoordelijkheid valt van de
school, zoals schoolzwemmen, schoolreisje of schoolkamp.
Als de school meewerkt aan buitenschoolse activiteiten die zij niet zelf organiseert, is er in principe geen
sprake van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
Ouders moeten geïnformeerd worden over het feit dat een andere instantie de activiteit organiseert.
Ouders dienen akkoord te gaan met deelname van hun kind aan een dergelijke buitenschoolse activiteit.
Als de school als groep mee doet met een avondvierdaagse die door een wandel- of atletiekvereniging
wordt georganiseerd ligt de verantwoordelijkheid bij de vereniging. Overigens schrijven bijna alle
organisaties dat zij niet verantwoordelijk zijn, maar dat zal geen stand houden als er door hun schuld iets
fout gaat.
Gaan kinderen zelfstandig de avondvierdaagse lopen en niet in schoolverband dan zijn in principe de
ouders verantwoordelijk. Het is daarbij van belang dat de ouders hiervan (schriftelijk) op de hoogte zijn
gesteld.
Als kinderen in overleg met de school het schoolt-shirt aantrekken en dit is bijvoorbeeld een gezamenlijke
afspraak voor de hele groep, zal er sneller een verantwoordelijkheid van de school blijven bestaan. Dan is
het wel belangrijk dat er leerkrachten of vrijwilligers aanwezig zijn. Als ouders zich opwerpen als
vrijwilliger en de verantwoordelijkheid op zich nemen en namens school handelen dan vallen zij onder de
aansprakelijkheidsverzekering van de stichting. Dit moet wel kenbaar worden gemaakt aan de ouders.
Het bestuur heeft een aansprakelijkheidsverzekering. Ook vrijwilligers van de school vallen onder de
aansprakelijkheidsverzekering.
Zijn de leerkrachten verplicht mee te doen aan activiteiten waar leerlingen bij betrokken zijn.
Voor de activiteiten die de school organiseert ligt dat duidelijk. Bij activiteiten die door derden wordt
georganiseerd ligt dat anders.
Als een school leerlingen voor bijv. een sporttoernooi afvaardigt zal er een verantwoordelijke mee
moeten, maar dat mogen ook ouders namens de school zijn. Als duidelijk is dat de school leerlingen
afvaardigt en daarvoor ouders inzet dan is de school aansprakelijk. Dit moet wel aan de ouders kenbaar
gemaakt worden
Overigens blijft hier altijd van toepassing dat als bij kinderen schade ontstaat bijv. van een bril doordat er
een bal op wordt geschopt, is niet de school verantwoordelijk, maar de ouders . De school is ook niet
aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen.
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