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Datum 26 juni 2018
Kenmerk

Als je bent ingeschreven als student bij MBO Utrecht gelden de door ons
afgesloten verzekeringen ook voor jou.
Dit document is bedoeld om je inzicht te geven in welke verzekeringen dit zijn,
maar ook om duidelijk te maken voor welke verzekeringen je zelf zou moeten
zorgen.
Verzekeringen die MBO Utrecht voor jou heeft afgesloten
BPV- of stageverzekering
MBO Utrecht heeft in het verzekeringspakket heeft voor haar studenten een ‘BPVclausule’ opgenomen. Veroorzaak je tijdens je beroepspraktijkvorming (hierna: BPV)
werkzaamheden schade bij het praktijkbedrijf en ben je wettelijk aansprakelijk, dan is
die schade verzekerd op basis van de ‘BPV clausule’ in de verzekering van MBO
Utrecht.
Let op:
Je kunt alleen een beroep doen op deze verzekering als er bij de studentenadministratie een praktijkovereenkomst aanwezig is die zowel door jou als door het
BPV-bedrijf en door MBO Utrecht op tijd is ondertekend. Dit betekent:


De BPV verzekering van MBO Utrecht geldt niet:

a) Als er bij de studentenadministratie geen praktijkovereenkomst is die voor
aanvang van je stage is ondertekend door jou, het BPV-bedrijf en de school.
b) Als je in BPV-tijd schade veroorzaakt op de openbare weg met of aan een
motorrijtuig ben je door MBO Utrecht niet verzekerd ook al ben je aansprakelijk.
Onder een motorrijtuig verstaat de wetgever niet alleen een auto of motor, maar
‘alle voertuigen die met behulp van mechanische of elektrische kracht worden
voortbewogen’. Dus óók voor bromfietsen, brommobiels en e-bikes moet je zelf
een verzekering afsluiten.
Ons advies: ga tijdens je BPV niet met een motorrijtuig de openbare weg op.
Ook niet als je van je praktijkbedrijf de opdracht krijgt om werkzaamheden uit te
voeren waarvoor je gebruik moet maken van een motorrijtuig.
c) Voor je eigen spullen, die je meeneemt naar je BPV-adres, geldt dat bij diefstal of
schade de BPV-verzekering van MBO Utrecht niet van toepassing is. Met andere
woorden hiervoor ben je via MBO Utrecht niet verzekerd. Voor je eigen spullen
moet je zelf een verzekering afsluiten. Verderop lees je hier meer over.
d) Als je met opzet schade veroorzaakt geldt geen enkele verzekering.
Als je schade lijdt tijdens je BPV, bijvoorbeeld je telefoon wordt gestolen uit je BPVbedrijf, dan kun je geen beroep doen op de BPV-verzekering van MBO Utrecht. In
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sommige gevallen zou je wel het BPV-bedrijf aansprakelijk kunnen stellen. Dat kan
alleen als je kunt aantonen dat het BPV-bedrijf niet heeft voldaan aan zijn zorgplicht.
Reisverzekering
MBO Utrecht heeft een doorlopende reisverzekering afgesloten voor haar studenten.
Deze verzekering geldt voor reizen die door, of onder leiding van, MBO Utrecht
plaats vinden. Als je BPV loopt in het buitenland kan de reis van huis naar je BPVplaats onder die verzekering vallen. Dit is niet altijd het geval, hieronder zie je de
uitzonderingen.
Let op de reisverzekering van MBO Utrecht geldt niet:
a) Als je reizen maakt in je vrije tijd, dus buiten je BPV-uren. De reisverzekering van
MBO Utrecht is dan niet geldig.
b) Als je deelneemt aan risicovolle activiteiten zoals diepzeeduiken, parasailing of
autoracen.
Voor deze situaties adviseren we je om van te voren een eigen reisverzekering af te
sluiten.
Ongevallenverzekering
De ongevallenverzekering die MBO Utrecht heeft afgesloten biedt dekking tegen de
financiële risico’s van letselschade die is ontstaan tijdens activiteiten in
schoolverband. Hier valt ook de BPV onder.
Als een andere verzekering, bijvoorbeeld je eigen ziektekostenverzekering, geen
dekking biedt kun je voor dokters- en tandartskosten een beroep doen op de
ongevallenverzekering van MBO Utrecht.
Let op de ongevallenverzekering van MBO Utrecht geldt niet:
a) Als je deelneemt aan risicovolle activiteiten zoals diepzeeduiken, parasailing of
autoracen.
Algemeen
De verzekeringen van MBO Utrecht gelden alleen tijdens de BPV-uren of voor
evenementen in schoolverband (24/7, of te wel alle uren van alle dagen in de week
die onder jouw stage vallen). Dit betekent ook dat alle activiteiten die je in je vrije tijd
onderneemt niet verzekerd zijn!
Daarom is het van groot belang dat je zelf ook verzekeringen afsluit.
Verzekeringen die je zelf moet hebben!
Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren
Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) verzekert je tegen
risico’s van aansprakelijkheid buiten je BPV-werkzaamheden. De verzekeraar noemt
dit ‘in particuliere hoedanigheid’. Mocht je tijdens je BPV schade veroorzaken aan
iemand anders, of aan zijn spullen, dan kun je, als je die verzekering hebt afgesloten,
een beroep doen op je AVP. In Nederland ben je niet verplicht om een AVP af te
sluiten, maar veel mensen hebben dat wel gedaan.
Als je nog thuis woont val je onder de AVP van je ouders. Check of er (via je ouders)
een AVP is afgesloten. Als dat nog niet zo is raden wij je aan om (zelf) een AVP af te
sluiten.
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BPV in het buitenland
Ziektekosten bij stage in het buitenland
Controleer je verzekeringspolis of vraag aan je zorgverzekeraar of en voor welke
zorgkosten je verzekerd bent als je BPV loopt in het buitenland. Het is belangrijk om
na te gaan of de verzekering ook dekking biedt als je langere tijd in het buitenland
verblijft.
Reisverzekering
Als je BPV gaat lopen in het buitenland is een extra reisverzekering altijd aan te
raden. Zo’n reisverzekering dekt niet alleen alle ziektekosten (ook ziektekosten die
niet onder je eigen zorgverzekering vallen!) maar ook kosten van schade aan, of
verlies van, je bagage.
Controleer goed welke dekking je eigen reisverzekering biedt en welke
uitzonderingen die verzekering maakt.
Let op: de verzekering van MBO Utrecht geldt niet:
a) Voor tripjes op uren die je maakt buiten je BPV-werkzaamheden of in je vrije tijd.
b) Ook hier geldt dat risicovolle activiteiten zoals activiteiten als diepzeeduiken,
parasailing of autoracen niet worden gedekt door de verzekering van MBO
Utrecht.
Annuleringsverzekering bij BPV in het buitenland
Waar nodig en mogelijk adviseren wij je altijd een annuleringsverzekering af te
sluiten. Zo’n verzekering biedt dekking voor (een deel van) de annuleringskosten als
een geboekte BPV-reis niet door kan gaan, of vergoedt (een deel van) de kosten bij
het voortijdig afbreken van een BPV-reis. Er moet dan wel sprake zijn van een
gebeurtenis die onder de dekking van de annuleringsverzekering valt. Dat wil zeggen
dat kosten van de annulering of het afbreken van de reis alleen worden vergoed als
de oorzaak (bijvoorbeeld ziekte of overlijden) is genoemd in de polisvoorwaarden van
je annuleringsverzekering.
Als je BPV gaat lopen in het buitenland adviseren wij je om een annuleringsverzekering af te sluiten.
BBL-studenten
Aansprakelijkheid voor schade BBL-student
Als je als BBL-student schade veroorzaakt tijdens je stage, is MBO Utrecht daar in
principe niet voor aansprakelijk. In de BBL ligt de aansprakelijkheid namelijk op grond
van de wet in principe bij het leerbedrijf. Dat is anders als er sprake is van opzet of
grove roekloosheid van de student, in dat geval kan je als student zelf wellicht ook
aansprakelijk zijn.
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