
 
 
 
 
WSKO  
 

Schoolongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering  
 

WSKO heeft een VKO Pakketpolis afgesloten ter dekking van calamiteiten, ongevallen en aansprakelijk -

heden. De polis is een verzekeringsproduct van VKO Verzekeringen in samenwerking met AON.  

De polis is vigerend voor alle onder WSKO ressorterende scholen. 

 

Aansprakelijkheidsverzekering 

De verzekering (een zogenaamde Pakketpolis Onderwijs) verzekert de aansprakelijkheid van WSKO voor 

door derden geleden schade inclusief daaruit voortvloeiende gevolgschade. 

De verzekering biedt dekking voor wettelijke aansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid en milieu -

aansprakelijkheid. Net zoals alle verzekeringen kent de polis een aantal beperkingen en uitsluitingen.  

In uw eigen belang, verzoeken wij u te controleren of u in het bezit bent van een particuliere WA-

verzekering voor het hele gezin. Het mag niet zo zijn dat een kind, dat schade veroorzaakt, aan wie of 

waar dan ook, niet kan terugvallen op een verzekering. 

 

Ongevallenverzekering 

De totale dekking voor ongevallen is opgebouwd uit een aantal subpolissen: 

 Doorlopende reisverzekering: van kracht tijdens school- en groepsreizen, excursies, uitstapjes in 

schoolverband, reizen in verband met georganiseerde stages en excursies/uitstapjes van 

personeelsleden voor zover deze in Nederland plaatsvinden. Voorwaarde is dat de leerlingen onder 

toezicht staan van de door de school aangewezen personen met als kring van verzekerden 

verzekeringnemer, ouder- en medezeggenschapsraden, activiteitencommissies, leerlingen en 

begeleiders van leerlingen. 

 Ongevallenverzekering: ongevallendekking tijdens schooluren c.q. evenementen in schoolverband 

voor leerlingen mits zij onder toezicht staan van leerkrachten en/of hulpkrachten, alsmede gedurende 

het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd met als kring van verzekerden 

verzekeringnemer, leerlingen, personeel inclusief stagiairs, vrijwilligers, inleenkrachten en al degenen 

die aan schoolse dan wel buitenschoolse met de school min of meer verband houdende activiteiten 

deelnemen. 

 Schadeverzekering inzittenden: schadeverzekering voor dekking van schade als gevolg van een 

verkeersongeval voor zover andere verzekeringen hiaten in de dekking laten zien, waardoor de 

verzekering een secundair karakter heeft.  

De kosten op de collectieve ongevallenverzekering en/of schadeverzekering worden vergoed tot 

maximaal de verzekerde bedragen.  

Verdere informatie omtrent de verzekeringen kunt u verkrijgen bij  

 Website:  www.vkoverzekeringen.nl 

 e-mail:   elise.noort@aon.nl 

 telefoon:  071-3643144 

 fax:   071-3610767 

 

Schademeldingen 

Schademeldingen dienen via de school te verlopen. De school meldt elk schadegeval aan bij de 

verzekeraar. De verzekeraar zal vervolgens overgaan tot afwikkeling van de schademelding.  

De school en/of WSKO hebben geen invloed op de afwikkeling van de schademelding door de 

verzekeraar.  
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