
 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor KVLO-leden 
‘Ben ik verzekerd als er iets tijdens mijn werkzaamheden gebeurt?' 

  

Het verzorgen van lessen lichamelijke opvoeding of het organiseren van sportactiviteiten rondom de school brengen 

risico's met zich mee. Het is niet altijd even eenvoudig deze te signaleren en vervolgens daarop je gedrag af te 

stemmen. De KVLO biedt daarom haar leden een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering (WA-

verzekering) via Elswout Assurantie Groep (afgesloten bij Nationale-Nederlanden). 

 

De dekking 
Deze verzekering biedt dekking tegen de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad van 

het (student)lid in zijn/haar hoedanigheid van docent lichamelijke opvoeding of combinatiefunctionaris/buurtsportcoach 

onderwijs en sport. Hierbij moet het gaan om activiteiten die verband houden met lichamelijke opvoeding en/of sport 

zowel in school- als in verenigingsverband. Deze werkzaamheden dienen vanuit een loondienstverband of als activiteit als 

vrijwilliger gedaan te worden. Voor studentleden geldt hier dat zij verzekerd zijn tijdens alle activiteiten, stage of 

vrijwilligerswerk, die opleiding gerelateerd zijn. De dekking geldt voor Europa mits de vestigingsplaats van de werkgever in 

Nederland is. 

 

Niet gedekt 
In de volgende gevallen geeft de verzekering geen dekking: de aansprakelijkheid voor schade, aan zaken die in bewaring 

zijn genomen. Deze uitsluiting geldt ook voor vermissing of verdwijning van deze zaken. Hierbij kun je bijvoorbeeld 

denken aan sieraden, horloges en dergelijke die je voor leerlingen tijdens de les bewaart.  

 

Zelfstandigen 
Activiteiten of werkzaamheden van leden als zelfstandig ondernemer (zzp'er) vallen niet onder de dekking van de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering kunnen zij zich tot Elswout 

Assurantie Groep wenden voor een aansluitende en voordelige oplossing. 

 

Studenten 
‘Ben ik als studentlid ook verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid tijdens mijn stage of  het lesgeven als vrijwilliger op 

een sportvereniging?' 

  

De KVLO biedt haar studentleden een voordelige collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering via Elswout Assurantie 

Groep (afgesloten bij Nationale-Nederlanden). Als studentlid ben je verzekerd tijdens alle activiteiten die opleiding 

gerelateerd zijn. Of het nu gaat om de situatie waarin je (als je stage loopt) les geeft op een school of als je lesgeeft als 

vrijwilliger op een sportvereniging tijdens je studie. 

 

“Geldt dit ook voor de MBO Sport en bewegen-niveau 4 studenten?” 
Dit geldt voor alle leden dus ook voor hen als ze lid zijn. 


