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De school kan geld besparen door 
niet alles te verzekeren.

Wat adviseer jij de school 
om niet te verzekeren? 
Waarom dat advies?

De verzekeringspremie kan met % omlaag als 
de school een eigen risico van  euro neemt. 
Met een eigen risico betaalt de school als er iets 
gebeurt de eerste  euro zelf.

Hoe duur is de premie van het 
totaalpakket met een eigen risico?

Hoeveel kost het om dertig 
leerlingen en vijf begeleiders tegen 
alle risico’s te verzekeren?

Wel of niet verzekeren?

Schoolkamp!
Tijdens het schoolkamp kan er iets mis gaan. Dat is niet alleen erg vervelend, het 
kost meestal ook geld. De school kan een verzekering afsluiten die dergelijke 
onverwachte kosten vergoedt . Wanneer is zo’n verzekering nodig en wanneer niet?

Onderzoek de risico’s.
Schrijf in de eerste kolom van de tabel bij elk risico 
twee situaties die kunnen gebeuren.
Zet in de tweede kolom een kruis als jij vindt dat de 
kans groot is dat zoiets gebeurt.

Wat kan er gebeuren? 

Ongeval
De bus krijgt een aanrijding, waardoor je pas een dag 
later naar huis kunt.
Een leerling springt uit een boot om een poes uit 
het water te redden en moet voor controle naar het 
ziekenhuis.

Bagage

Vakantiehuis

Opsporing leerlingen

Reis gaat niet door of moet worden afgebroken

Kans

Risico’s Premie Premie voor 
om te verzekeren per persoon  leerlingen
  en  begeleiders

Bagage , 

Kostbare spullen , 

Geld , 

Ongeval/invaliditeit ,

Schade vakantiehuis , 

Opsporing kind , 

Totaal premie  

Tegen welke gebeurtenissen uit 
opdracht 1 zou jij je verzekeren? 
Schrijf erbij waarom. 

Wel of niet verzekeren?

Risico’s
       inschatten

Als niemand kostbare spullen meeneemt, 
hoef je die ook niet te verzekeren. Dat 
scheelt € ,. Als iedereen zijn geld 
in bewaring geeft bij de leerkrachten, 
scheelt dat  euro (alleen leerkrachten 
betalen dan premie).

Het totaalbedrag is € ,. Er gaat % 
(= € ,) vanaf. De premie wordt dan € ,.

De bagage raakt zoek en wordt niet meer 
teruggevonden.
De bagage wordt vernield of gestolen. 

Het meubilair raakt beschadigd of er breekt een ruit.
Er breekt brand uit.

Een groepje loopt verkeerd bij de dropping, en er 
wordt hulp ingeroepen om hen terug te vinden.

Vlak voor vertrek is het reisbureau failliet gegaan.
De kampeerboerderij is ook voor een ander 
schoolkamp geboekt. Er is een andere boerderij 
beschikbaar, maar die is duurder. 
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Welke verzekeringen je afsluit, is afhankelijk van 
het risico dat je wilt lopen. Bijvoorbeeld: als je 
geen dropping gaat doen tijdens het kamp, is de 
kans dat er leerlingen verdwaald raken niet zo 
groot!


