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6 – Goed gelezen? Alles begrepen?

opdracht

Stap 1: Beoordeel de volgende stellingen over de arbeidsongevallenverzekering.  

Zijn ze juist of fout? 

J N

1. Als ik voor school een stage volg, ben ik verzekerd door de arbeidsongevallenverzekering van de 
stageplaats.

2. Op het werk hebben we een voetbalploegje opgericht. Tijdens een wedstrijd scheurde ik mijn 
kruisbanden. Ik kan niet gaan werken. Ik ben toch verzekerd door de arbeidsongevallenverzeke-
ring van mijn baas. 

3. Omdat ik lang met chemicaliën moest werken, zijn mijn longen aangetast. Maar daar trekt de 
arbeidsongevallenverzekering zich niets van aan. Ik draai helemaal zelf op voor alle medische en 
materiële kosten.

4. Op weg naar huis glijd ik uit over een bevroren plas. Ik heb een blauwe plek op mijn bips. Ik besluit 
een weekje thuis te blijven. 

5. Ik werk in het zwart op de werf van mijn schoonbroer, die aannemer is. Ik heb er een ongeval … De 
arbeidsongevallenverzekering van mijn schoonbroer keert een vergoeding uit.

Stap 2: Noteer het cijfer van de verklaring achter elk voorbeeld

voorbeeld verklaring

1. Als ik voor school een stage volg, ben ik verzekerd door de arbeids-
ongevallenverzekering van de stageplaats.

A. Ja, het ongeval gebeurde op de 
normale weg van en naar het 
werk. Maar er is geen reden 
waarom je een dag later niet 
kunt gaan werken.

2. Op het werk hebben we een voetbalploegje opgericht. Tijdens een 
wedstrijd scheurde ik mijn kruisbanden. Ik kan niet gaan werken. 
Ik ben toch verzekerd door de arbeidsongevallenverzekering van 
mijn baas. 

B. In dit geval is er sprake van een 
beroepsziekte. Als ze erkend is 
door de wetgever, krijg je een 
vergoeding.

3. Omdat ik lang met chemicaliën moest werken, zijn mijn longen 
aangetast. Maar daar trekt de arbeidsongevallenverzekering zich 
niets van aan. Ik draai helemaal zelf op voor alle medische en ma-
teriële kosten.

C. Stagiairs zijn verzekerd door 
de arbeidsongevallenverzeke-
ring van de werkgever.

4. Op weg naar huis glijd ik uit over een bevroren plas. Ik heb een 
blauwe plek op mijn bips. Ik besluit een weekje thuis te blijven. 

D. Je wordt vergoed, maar je 
schoonbroer riskeert wel ver-
volging en een schadeclaim 
van de verzekeraar.

5. Ik werk in het zwart op de werf van mijn schoonbroer, die aanne-
mer is. Ik heb er een ongeval … De arbeidsongevallenverzekering 
van mijn schoonbroer keert een vergoeding uit.

E. Sporten gebeurt buiten de 
werkuren. Zelfs als het een 
ploeg met collega’s is, blijft dit 
een privéaangelegenheid. 


