Rechtsbijstandverzekering

Hulp voor als twee partijen lijnrecht
tegenover elkaar staan

“”

Citaat
“Vroeg of laat kan het gebeuren: er is een klacht ingediend tegen een
van uw mensen. Vaak kan de belangenorganisatie helpen, maar soms
moet u als schoolbestuur volstrekt onpartijdig zijn. Gelukkig is er de
rechtsbijstandverzekering voor medewerkers.”

Rechtbijstandsverzekering
Het komt steeds vaker voor: klachten van ouders tegen leerkrachten.
Vervelend, maar normaal is dat ﬁnancieel (nog) geen ramp. Als de leerkracht of medewerker netjes het beleid van de school heeft uitgevoerd,
kunt u daarbij meestal terugvallen op juridische hulp vanuit de
belangenorganisatie waarbij uw school is aangesloten.
Soms is er echter een klacht waarbij een leerkracht zich niet heeft gehouden aan het beleid en/of de gedragsregels van de school. Het schoolbestuur en de leerkracht staan dan als partijen tegenover elkaar. De juridische belangenorganisatie zal geen hulp bieden, omdat dan belangenverstrengeling zou ontstaan. In zulke situaties biedt een eigen aanvullende
rechtsbijstandverzekering voor medewerkers de oplossing.

Voor klachten waarbij een leerkracht de regels van de school heeft geschonden
Geen juridische hulp belangenorganisatie school
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Rechtsbijstandsverzekering

De rechtsbijstandverzekering
Verzekerden
Verzekerd zijn:
Leerkrachten en werknemers in dienst van uw school of daarbij
aangesloten scholen/afdelingen.
Oud-leerkrachten en werknemers van uw school of daarbij aangesloten
scholen/afdelingen, tot uiterlijk drie jaar na datum van beëindig
ing van het dienstverband.
Vrijwilligers, stagiair(e)s, hulpouders en overige personen die betrokken
zijn bij uw organisatie.

Belangrijkste dekkingen
Alle medewerkers hebben aanspraak op rechtsbijstand bij werkgerelateerde
zaken voor uw onderwijsinstelling. Dit geldt in de volgende situaties:
De medewerker krijgt een klacht op grond van geldend klacht- of
tuchtrecht.

Er wordt tegen een medewerker strafvervolging ingesteld.

De leerkracht wil schade, veroorzaakt door bedreiging of fysiek
geweld door leerlingen en/of ouders van leerlingen, op hen verhalen.

De zakelijke rechtsbijstandverzekering geeft recht op:
Hulp bij juridische problemen.

Juridisch advies.
Vergoeding tot EUR 25.000,- per geschil bij verplichte
inschakeling van een advocaat of andere externe
rechtshulpverlener. Let op: daarbij gelden enkele aanvullende
polisvoorwaarden.

Belangrijkste voordelen

Deze verzekering vult een blinde vlek in de dienstverlening van de
juridische helpdesk.
Lage premie.

Vergoeding van vrijwillige inschakeling van een advocaat of andere
externe rechtshulpverlener per geschil. Let op: daarbij gelden
enkele aanvullende polisvoorwaarden.

Belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde voor medewerkers.

Schadevoorbeelden
Ouders van een leerling spannen een zaak aan tegen een leerkracht.
De leerkracht wordt niet gesteund door zijn werkgever.
Een leerling zegt te zijn geslagen door een leerkracht. De school
onderzoekt de zaak en stelt de leerkracht in de tussentijd op nonactief. De leerkracht is het daar niet mee eens en wil dat aanvechten.
Om belangenverstrengeling bij de onderwijsinstelling te voorkomen,
kan de leerkracht voor juridische hulp terugvallen op de rechtsbijstandverzekering.

