
NH
et palet aan beweegmogelijkheden 
wordt verbreed bijvoorbeeld door 
leerlingen kennis te laten maken met 
klimmen in een klimhal, door moun-

tainbiken in het bos, door een bezoek aan de 
sportschool, kennismaking met sportverenigingen, 
bij sport- en speldagen of in het kader van een 
werkweek.
Soms gaat het daarbij om duidelijk risicovolle 
activiteiten: klimmen, abseilen, kanoën, mountain-
biken, snowboarden, en soms om activiteiten waar-
bij geen opvallende risico’s aanwezig lijken te zijn. 
Dat dergelijke activiteiten risico’s met zich mee 
kunnen brengen blijkt soms op treurige wijze. 
Bijvoorbeeld bij een personeelsuitje met een 
vlottentocht op de rivier De Berkel. Door een 
afschuwelijke samenloop van omstandigheden slaat 
één van de vlotten om na een val van een stuw 
en overlijden twee medewerkers. Een extreem 
voorbeeld en in dit geval in het kader van een 
bedrijfsuitje, maar vergelijkbare activiteiten wor-
den regelmatig door scholen aan hun leerlingen 
aangeboden!
De belangrijkste vraag is natuurlijk: hoe voorkom 
je ongevallen, maar ook wie is er aansprakelijk als 
er iets gebeurt wanneer de docent LO niet zelf de 
activiteiten begeleidt?

Als activiteiten door of namens de school worden  
georganiseerd, in of buiten het schoolgebouw, dan 
is en blijft de school verantwoordelijk en dus moge-
lijk aansprakelijk bij schade, ook als deze activitei-
ten door derden worden begeleid of uitgevoerd.
Stel een aantal leerlingen gaat vier weken naar 
de plaatselijke sportschool om te fitnessen en te 
klimmen op de klimmuur van de sportschool. Zij 
worden daarbij begeleid door de instructeurs aldaar. 
Je bent hierbij als docent LO niet steeds fysiek 
aanwezig. 
Wanneer op de sportschool een ongeval plaatsvindt 
met een leerling en de ouders stellen de docent 
en/of de school aansprakelijk voor de opgelopen 

schade dan zullen door de rechter onder meer de 
volgende vragen worden gesteld: 
Waren de instructeurs voldoende deskundig om 
deze groep leerlingen les te geven/te begeleiden? 
Had de school dit op deze wijze mogen uitbe-
steden, was direct toezicht en/of aanwezigheid 
noodzakelijk? 
Welke afspraken zijn er gemaakt met de 
sportaanbieder? 
Hiermee probeert een rechter te achterhalen of er 
in dit geval voldoende zorgvuldigheid in acht is 
genomen.
Stel van te voren vragen op samen met de sectie, 
en bespreek dit met de werkgever. En leg afspra-
ken met derden bij voorkeur schriftelijk (en van te 
voren) vast. Overigens moet de school ook vooraf 
beoordelen of de verzekeringen die zij afgesloten 
hebben afdoende zijn bij genoemde activiteiten!
Hieronder een voorbeeld van schriftelijke vastleg-
ging met sportaanbieders:

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

met de leerlingen (uit klas..) sporten.

De sportaanbieder kan de volgende zaken bevestigen:

•  Bij het verzorgen van de lessen aan de leerlingen van 

het ABC College is een EHBO’er en voldoende EHBO 

materiaal aanwezig

•  Afspraken over het aanbod en de fysieke inspanning 

worden vooraf gemaakt met de LO-docent die contact-

persoon is bij de sportaanbieder

•  De sportaanbieder is er verantwoordelijk voor dat de 

lessen aan de leerlingen van het ABC College wor-

den gegeven door deskundig opgeleide en bekwame 

personen

•  Bij een ongeval wordt direct contact opgenomen met de 

betreffende LO-docent

•  Er is door de sportaanbieder een beroepsaansprakelijk-

heidsverzekering 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 afwezigheid van een leerling wordt onmiddellijk 

contact opgenomen met de betreffende LO-docent.

Deze afspraken worden ondertekend door: de sportaanbie-

der, directie van de school en de LO-docent.

Je kunt dit nog aanvullen met de financiële afspra-
ken die zijn gemaakt.

Heb je vragen over deze of andere zaken op rechts-
positioneel gebied neem dan contact op via het 
juridisch portaal op de site of via telefoonnummer 
030 693 7678. 

Contact juristen@kvlo.nl.

Sportaanbieders en buitenschoolse activiteiten

RECHT

Het aanbieden van allerhande sport- en 
beweegactiviteiten buiten de school, verzorgd 
door anderen dan de docent LO, is steeds meer 
gemeengoed geworden. Het introduceren van 
leerlingen in een brede beweeg- en sportcultuur 
hoort niet alleen maar binnen de school plaats 
te vinden maar vooral ook in de verbinding 
met buiten. In dit artikel wordt belicht waar de 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ligt 
bij dergelijke activiteiten. 
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