Stagiair en verzekeringen
Onderwijs
Volgens de wet valt een stagiair onder de verantwoording van de stagebieder (art 658 BW 7).
Als stagebiedend bedrijf hoort u dus te zorgen voor een veilige werkomgeving,
goede instructies, zorgplicht, etc.

Verantwoording
Voorbeeld: Als een stagiair letselschade
oploopt waarvoor de stagebieder aansprakelijk
kan worden gesteld, zal de claim bij de
aansprakelijkheidsverzekering (AVB) van de
stagebieder moeten worden ingediend.

Actie
Voor alle stagebieders is het belangrijk om te
controleren of de stagiair is meeverzekerd op
de aansprakelijkheidsverzekering(en). Dit is zeer
belangrijk voor ZZP ‘ers.

2. een aanvullende aansprakelijkheidsdekking voor
schade die is veroorzaakt door de stagiair aan/bij:
–	Zaken (incl. dieren) van de stagebieder
(veelal niet verzekerd op inventaris- en
gebouwenverzekering of er is een eigen risico)
–	Zaken (incl. dieren) van derden die ter
behandeling of onder beheer zijn bij
de stagebieder (primair op AVB van de
stagebieder, maar meestal is er een eigen risico)
–	Personen- en zaakschade aan derden (primair
op AVB van de stagebieder, maar wellicht een
eigen risico)

Wat regelt de school?
De onderwijsinstelling zorgt voor:
1. een ongevallenverzekering t.b.v. de stagiair:
– Overlijden
€ 10.000,– Blijvende invaliditeit
€ 100.000,– Geneeskundige en 
€ 2.500,tandheelkundige kosten
(aanvullend t.o.v. eigen zorgverzekering)

Het kenmerk van de ongevallenverzekering
is dat deze altijd uitkeert, ongeacht de
schuldvraag!

Het besturen van motorrijtuigen blijft altijd
uitgesloten tenzij het rijden met motorrijtuigen
of het gebruik van landbouwvoertuigen een
wezenlijk onderdeel uitmaakt van de opleiding
(landbouwvoertuigen).

Praktijk
Preventie en de juiste begeleiding, zowel op school
als bij de stagebieder. Het blijven leerlingen die
geen zicht hebben in alle risico’s op de werkvloer.
Mocht er onverhoopt een schade door de
stagiair zijn veroorzaakt en de stagebieder wordt
geconfronteerd met bijvoorbeeld een eigen risico
op de AVB of een niet gedekte inventarisschade,
dan is het goed om te weten dat er een
aanvullende dekking door de school is geregeld.
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Wellicht ten overvloede … een eventueel eigen
risico op de aansprakelijkheidsverzekering van de
stagebieder bij letselschade aan de stagiair wordt
dus niet vergoed. Er is immers geen sprake van
schade die is toegebracht door de stagiair. De
ongevallenverzekering t.b.v. de stagiair is uiteraard
wel van kracht!
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Wij helpen u
graag
Als u hier nog vragen
over heeft, kunt u deze
mailen naar:
onderwijs@aon.nl

