Protocol ongevallen
Wat moet ik doen als een leerling een ongeval krijgt?
- De groepsleerkracht belt de school en vraagt om assistentie van een EHBO-er.
- De aanwezige EHBO-er verleent spoedeisende hulp. Haar groep wordt zo lang als nodig
door de leerkracht van de aangrenzende klas opgevangen.
- Als het kind daarna toch nog naar een arts moet worden gebracht dan eerst de ouders op
de hoogte stellen. Deze kunnen met hun kind naar de dokter. Als de ouders niet thuis zijn
dan gaat de leerkracht of een plaatsvervanger met het kind naar de dokter. In ernstige
gevallen 112 bellen.
- Van het ongeval wordt door de groeps leerkracht een notitie gemaakt in het ongevallen
logboek. (in kast archiefruimte)
- Als het een ernstig ongeval betreft moet ook de Arbeidsinspectie worden ingeschakeld.
Wie is er aansprakelijk als een kind op school een ongeval krijgt?
Dat hangt uiteraard af van de omstandigheden waaronder het ongeluk gebeurde. Aansprakelijk
kunnen zijn:
De school
De grootste verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid van leerlingen ligt bij de school zelf.
Deze verantwoordelijkheid houdt in dat de school zich aan een aantal regels en wetten houdt op het
gebied van veiligheid. Een belangrijke wet op het gebied van veiligheid is de Arbowet 98, en het
daaruit volgende Arbobesluit. Als de school de wet overtreedt, en dit heeft een ongeluk tot gevolg,
dan kan de school hiervoor aansprakelijk worden gesteld.
De individuele leerkracht
De leerkracht werkt (vanzelfsprekend) aan het veiligheidsbeleid van de school, b.v. wat betreft het
opvolgen van bepaalde veiligheidsinstructies. Als een leerkracht hiervan afwijkt en er gebeurt toch
een ongeluk, dan bestaat de kans dat de leerkracht hiervoor persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld.
De leerling
Leerlingen hebben de plicht actief mee te werken aan het realiseren van een veilige school, b.v. wat
betreft het opvolgen van bepaalde veiligheidsinstructies. Als een leerling het veiligheidsbeleid
frustreert (b.v. het moedwillig gevaarlijk omgaan met gymtoestellen), en er gebeurt daardoor een
ongeluk, dan kan de leerling hiervoor worden vervolgd.
Welke ongevallen moeten gemeld worden bij de Arbeidsinspectie?
Op grond van artikel 9 van de Arbowet 98 moeten uitsluitend ongevallen worden gemeld die hebben
geleid tot ernstig lichamelijk of geestelijk letsel dan wel de dood tot gevolg hebben. Onder ernstige
schade aan de gezondheid wordt verstaan: schade aan de gezondheid die binnen 24 uur leidt tot een
opname voor behandeling of observatie in een ziekenhuis. Ook poliklinische behandeling van een
ernstig letsel dat naar verwachting blijvend zal zijn, behoort hiertoe. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
het verlies van (een deel van) vinger of ernstige brandwonden. Deze ongevallen moeten direct,
ongeacht het tijdstip van de dag worden gemeld bij de inspecteur van de Arbeidsinspectie in de
regio. Dit kan telefonisch of per fax gebeuren. De melding moet schriftelijk worden bevestigd. In de
Arboregeling is een model opgenomen van een schriftelijke melding. Blijft een dergelijke melding
achterwege, dan kan bij controle door de Arbeidsinspectie een boete worden opgelegd.

