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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van/en de leerlingen uit 5tvwo 
 
 
 
Datum:   17 februari 2023 
Kenmerk: KM222300332/STB 
Betreft:  verzekeringen en de internationale stage 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Veel leerlingen uit 5tv zijn inmiddels druk bezig met het voorbereiden, plannen en 
organiseren van hun internationale stage. Voor al die stages geldt dat het van belang is om 
te weten hoe het zit met aansprakelijkheid en verzekeringen en alles van tevoren goed te 
regelen. Hierbij speelt het sluiten van een stage-overeenkomst een rol.  
 
Deze stage-overeenkomst is van belang bij vraagstukken rondom aansprakelijkheid. Als 
hoofdregel geldt dat het stagebedrijf verantwoordelijk is voor de stagiair tijdens de uitvoer 
van de werkzaamheden. Het stagebedrijf heeft hiervoor een 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Mocht deze dekking niet volledig zijn of in 
geheel niet bestaan, dan is er onder de aansprakelijkheidspolis van Dunamare een dekking 
voor eventuele schades. 

Tijdens de privé activiteiten van het verblijf van de leerling in het buitenland geldt in 
voorkomende gevallen een secundaire dekking vanuit de aansprakelijkheidspolis van 
Dunamare. Primair moet de leerling een beroep doen op de eigen particuliere 
aansprakelijkheidsverzekering (AVP). 

Ik stuur de stage-overeenkomst in tweevoud mee: in het Engels voor de bedrijven en 
organisaties in het buitenland en in het Nederlands voor bedrijven en organisaties hier. Het is 
de bedoeling dat de stageovereenkomst getekend wordt door de contactpersoon op de 
stageplek en dat de overeenkomst vervolgens ingeleverd wordt bij dhr. Rumpt.  
  
Ik stuur nogmaals de stage-opdracht mee. Daarin staat beschreven welke dekkingen er 
vanuit de school gelden en welke de leerling zelf dient af te sluiten. 

Wellicht ten overvloede: schades in USA/Canada zijn uitgesloten van de dekking. Als een 
leerling van plan is hiernaar toe te gaan, moeten we daarover vooraf contact opnemen met 
onze verzekeraar. 

Met vriendelijke groet, 
Brenda Stam 
Conrector 23456 vwo 
Head of the bilingual department 


