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SPORTAANBIEDERS EN
BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN
Door: mr. Sandra Roelofsen
De trend van het aanbieden van allerhande sport- en beweeg-

Deze vragen dient u/de school zich dus van te voren te stellen

activiteiten buiten de school, verzorgd door anderen dan de

en afspraken met derden bij voorkeur contractueel vast te leg-

docent LO, zet steeds verder door. Bijvoorbeeld met leerlingen

gen. Overigens dient de school ook vooraf te beoordelen of

in de tweede fase, bij een sport- en speldag of in het kader van

de verzekeringen die zij afgesloten hebben afdoende zijn bij

een werkweek.

genoemde activiteiten!

Soms gaat het om duidelijk risicovolle activiteiten: klimmen,

Voor uw gemak een voorbeeld van schriftelijke vastlegging

abseilen, kanoën, mountainbiken, snowboarden, soms om

met sportaanbieders:

activiteiten waarbij geen opvallende risico’s aanwezig lijken
te zijn.

Het ABC College komt bij (naam, instelling, tijden) met de

Dat dergelijke activiteiten risico’s met zich mee kunnen bren-

leerlingen uit de tweede fase sporten.

gen bleek enkele maanden geleden op treurige wijze.
Een filiaal van drogisterijketen Kruidvat heeft voor haar mede-

De sportaanbieder kan de volgende zaken bevestigen:

werkers een vlottentocht op de rivier De Berkel georganiseerd.

• bij het verzorgen van de lessen aan de leerlingen van het ABC

Door een afschuwelijke samenloop van omstandigheden slaat

College is een EHBO’er en voldoende EHBO-materiaal aan-

één van de vlotten om na een val van een stuw en overlijden
twee medewerkers. Een extreem voorbeeld en in dit geval in

wezig
• afspraken over het aanbod en de fysieke inspanning worden

het kader van een bedrijfsuitje, maar vergelijkbare activiteiten

vooraf gemaakt met de LO-docent die contactpersoon is bij

worden regelmatig door scholen aan hun leerlingen aange-

de sportaanbieder
• de sportaanbieder is er verantwoordelijk voor dat de lessen

boden!
De belangrijkste vraag is natuurlijk: hoe voorkom je ongevallen, maar ook wie is er aansprakelijk als er iets gebeurt wan-

aan de leerlingen van het ABC College worden gegeven door
deskundig opgeleide en bekwame personen

neer de docent LO niet zelf de activiteiten begeleidt?

• bij een ongeval wordt direct contact opgenomen met de be-

Als activiteiten door of namens de school worden georgani-

• er is door de sportaanbieder een beroepsaansprakelijkheids-

treffende LO-docent
seerd, in of buiten het schoolgebouw, dan is en blijft de school
verantwoordelijk en dus mogelijk aansprakelijk bij schade,
ook als deze activiteiten door derden worden begeleid of uit-

verzekering afgesloten
• de LO-docenten komen op regelmatige basis langs, op een
vooraf afgesproken tijdstip of schema
• de LO-docenten zorgen voor lijsten van de leerlingen. Bij af-

gevoerd.
Stel, een aantal leerlingen in de tweede fase gaat in het kader

wezigheid van een leerling wordt onmiddellijk contact opge-

van het sportoriëntatie en –keuzeprogramma (sok-program-

nomen met de betreffende LO-docent.

ma) vier weken naar de plaatselijke sportschool om te fitnessen en te klimmen op de klimmuur van de sportschool.

Deze afspraken worden ondertekend door: de sportaanbieder,

Zij worden daarbij begeleid door de instructeurs aldaar.

directie van school en de LO docent.

U bent hierbij als docent LO niet steeds fysiek aanwezig.
Wanneer op de sportschool een ongeval plaatsvindt met een

U kunt dit nog aanvullen met de financiële afspraken die zijn

leerling en de ouders stellen u/de school aansprakelijk voor de

gemaakt.

opgelopen schade dan zullen door de rechter ondermeer de
volgende vragen worden gesteld:

Uiteraard geldt hetzelfde als u met leerlingen uit de onder-

Waren de instructeurs voldoende deskundig om deze groep

bouw in het kader van oriënterende activiteiten met aanbie-

leerlingen les te geven/te begeleiden? Had de school dit op

ders buiten de school in zee gaat.

deze wijze mogen uitbesteden, was direct toezicht en/of aanwezigheid noodzakelijk? Welke afspraken zijn er gemaakt met

Hebt u vragen over deze of andere zaken op rechtspositioneel

de sportaanbieder? Hiermee probeert een rechter te achterha-

gebied dan kunt u zich wenden tot de afdeling IRP, te bereiken

len of er in dit geval voldoende zorgvuldigheid in acht is geno-

per e-mail: irp@kvlo.nl en dagelijks van 12.30-16.30 uur op
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men.

telefoonnummer 030 693 7678.
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