
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Protocol  

medisch handelen 



1 

 

 
Protocol medisch handelen 

beleidsdocument 

  

Inhoud 

 
Samenvatting ........................................................................................................................................... 2 

1 Het uitvoeren van medische handelingen ....................................................................................... 3 

1.1 Voorbehouden medische handelingen .................................................................................... 3 

1.2 Niet-voorbehouden medische handelingen ............................................................................. 3 

2 Het toedienen van medicijnen op verzoek ...................................................................................... 4 

3 De leerling wordt ziek op school ...................................................................................................... 4 

4 Wie verleent de zorg – checklist ...................................................................................................... 5 

5 Informatie aan ouders ...................................................................................................................... 6 

6 Voorbeeld afspraken met ouder/verzorger en school over medische handelingen en toedienen 

medicijnen ................................................................................................................................................ 8 

6.1 Afspraken ouder(s)/verzorger(s) en school over medische behandelingen ............................ 8 

6.2 Factsheet gezondheidszorg in onderwijstijd .......................................................................... 10 

 

  



2 

 

 
Protocol medisch handelen 

beleidsdocument 

Samenvatting  
Dit protocol is gebaseerd op de Factsheet gezondheidszorg in onderwijstijd van het ministerie van 

OCenW en VWS (oktober 2021). 

 

Optimus heeft zorgplicht naar alle leerlingen op de Optimus-scholen. Dit betekent dat wanneer een 

leerling vanuit de gezondheidszorg ondersteuning nodig heeft, de school met de ouders/verzorgers en 

leerling onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om deze zorg te organiseren. Het 

samenwerkingsverband of de zorgconsulent kan daarbij ondersteuning bieden. 

 

Uitgangspunt is dat de zorg georganiseerd wordt zonder betrokkenheid van het onderwijspersoneel. 

Onderwijspersoneel van Optimus voert geen medische handelingen uit. Op basis van de afspraken 

die met de ouders/verzorgers zijn gemaakt biedt het onderwijspersoneel leerlingen uiteraard wel de 

gelegenheid om op school medische handelingen te verrichten of te ondergaan. 

 

Optimus is verantwoordelijk voor het bieden van onderwijs. Het bieden van gezondheidszorg is geen 

onderdeel van het onderwijsproces en valt daarmee niet onder verantwoordelijkheid van Optimus.  

Onderwijspersoneel is daar niet voor opgeleid. 

Het is de primaire verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers dat de gezondheidszorg voor de 

leerling georganiseerd wordt. Optimus is wel verplicht om samen met de ouders of verzorgers te 

onderzoeken hoe de zorg voor de leerling het beste georganiseerd kan worden. 

 

Concreet zijn er verschillende situaties denkbaar: 

• het uitvoeren van medische handelingen 

• het toedienen van medicijnen op verzoek 

• de leerling wordt ziek op school 

Deze worden in dit document nader toegelicht. 

 

Bij noodsituaties (wanneer zorgverlening niet kan worden uitgesteld) moet het onderwijspersoneel 

altijd handelen. In alle situaties wordt waar mogelijk de hulp en begeleiding van de BHV-er 

ingeroepen. Belangrijke medische informatie wordt bij de inschrijving van de leerling vastgelegd. 

 

  



3 

 

 
Protocol medisch handelen 

beleidsdocument 

1 Het uitvoeren van medische handelingen 
Er worden twee soorten medische handelingen onderscheiden. 

 

1.1 Voorbehouden medische handelingen 
Voorbehouden medische handelingen brengen risico’s met zich mee. Deze handelingen mogen alleen 

zelfstandig uitgevoerd worden door volgens de WET BIG bevoegde zorgverleners. 

Bijvoorbeeld: toedienen van insuline met een injectiepen of inbrengen van een sonde of geven van 

een injectie. 

Er zijn 14 categorieën voorbehouden handelingen die door bepaalde beroepsgroepen uitgevoerd 

mogen worden. De informatie is te vinden op: Welke voorbehouden handelingen mag een 

zorgverlener uitvoeren? | Rijksoverheid.nl 

 

Op de scholen van Optimus zijn er geen BIG-geregistreerde zorgverleners in deze functie aan het 

werk. 

 

Voorbehouden handelingen mogen niet-beroepsmatig uitgevoerd worden door de leerling bij zichzelf, 

de ouder bij zijn kind of een mantelzorger bij een persoon. In alle gevallen moet degene die de 

voorbehouden handeling uitvoert voldoende kennis en vaardigheid daartoe hebben. 

 

Het zou kunnen dat ouders of verzorgers vragen of personeel in de school een bepaalde 

voorbehouden handeling zou kunnen uitvoeren. Het zou kunnen dat het personeel bereid is om in de 

school te doen. 

Optimus (bevoegd gezag) geeft daarvoor geen toestemming. 

Het bevoegd gezag blijft ten allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het handelen van het 

personeel dat in werktijd plaatsvindt. Het bevoegd gezag is ook financieel aansprakelijk voor schade 

die een personeelslid veroorzaakt tijdens het uitoefenen van zijn functie. 

 

Het is aan het bevoegd gezag/school om met de ouders/verzorgers te zoeken naar een passende 

manier om de zorg te verlenen door iemand anders dan het personeel van de school. 

De checklist kan daarbij behulpzaam zijn (zie pagina 6). 

 

1.2 Niet-voorbehouden medische handelingen 
Medische handelingen die niet bij punt 1 horen, zijn niet-voorbehouden medische handelingen. Deze 

mogen door iedereen worden uitgevoerd, mits aandachtig en zorgvuldig. 

Bijvoorbeeld: toedienen van insuline via een insulinepomp die al is aangebracht,  meten van 

bloeddruk, geven van medicijnen volgens een schema. 

 

Ook bij deze handelingen geldt dat het bevoegd gezag ten allen tijde verantwoordelijk en 

aansprakelijk voor al het handelen van het personeel dat in werktijd plaatsvindt. Het bevoegd gezag is 

ook financieel aansprakelijk voor schade die een personeelslid veroorzaakt tijdens het uitoefenen van 

zijn functie. Deze handelen worden niet uitgevoerd door personeel van de school. 

 

Het is aan het bevoegd gezag/school om met de ouders/verzorgers te zoeken naar een passende 

manier om de zorg te verlenen door iemand anders dan het personeel van de school. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voorbehouden-handelingen/vraag-en-antwoord/voorbehouden-medische-handelingen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voorbehouden-handelingen/vraag-en-antwoord/voorbehouden-medische-handelingen
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Het is mogelijk dat een leerling vanaf een bepaalde leeftijd zelfstandig medische handelingen kan 

uitvoeren. De checklist kan daarbij behulpzaam zijn. 

 

Bij noodsituaties (wanneer zorgverlening niet kan worden uitgesteld) moet het onderwijspersoneel 

altijd handelen. In alle situaties wordt waar mogelijk de hulp en begeleiding van de BHV-er 

ingeroepen. Belangrijke medische informatie wordt bij de inschrijving van de leerling vastgelegd. 

2 Het toedienen van medicijnen op verzoek 
Het toedienen van medicijnen behoort tot een niet-voorbehouden medische handeling. 

Het standpunt van Optimus is dat er met de ouders/verzorgers wordt gezocht naar een passende 

manier om de medicijnen te verstrekken door iemand anders dan het personeel van de school. 

 

Leerlingen die zelfstandig medicijnen kunnen innemen, worden daartoe in de gelegenheid gesteld. Er 

zijn vooraf duidelijke afspraken gemaakt (zie checklist). 

 

Bij noodsituaties (wanneer zorgverlening niet kan worden uitgesteld) moet het onderwijspersoneel 

altijd handelen. In alle situaties wordt waar mogelijk de hulp en begeleiding van de BHV-er 

ingeroepen. 

Belangrijke medische informatie wordt bij de inschrijving van de leerling vastgelegd. 

3 De leerling wordt ziek op school 
Wanneer een leerling tijdens schooltijd klachten krijgt (buikpijn, hoofdpijn) of door een insect wordt 

gestoken is ook hier het uitgangspunt dat er geen medicijnen (paracetamol of verzachtende zalf)  

worden verstrekt en dat behandeling waar mogelijk door een arts/verpleegkundige wordt gedaan. 

Schakel in ieder geval de BHV-er van de school in. 

 

Een aantal stappen: 

1. Zorg dat de zieke leerlingen tijdens het organiseren van opvang niet alleen blijft; 

2. Schakel waar mogelijk de BHV-er in. Betrek bij incidenten altijd de BHV-er van de school. 

3. Vraag informatie over de leerling op bij het personeelslid, ib’er of kijk in Parnassys of er 

speciale (medische) notities zijn betreffende deze leerling. 

4. Neem meteen contact op met de ouder(s)/verzorger(s) (of het aangegeven 

waarschuwingsadres), zodat die weten dat de leerling ziek is geworden, en om te overleggen 

wat er moeten gebeuren (komt er iemand naar de school, is er iemand thuis om de leerling op 

te vangen, wanneer wordt de leerling opgehaald, gaat school met de leerling nu meteen naar 

de huisarts of het ziekenhuis, etc.). 

5. Als de inschatting voor medische zorg dusdanig is dat het oordeel van een arts vereist is, bel 

dan met een huisarts of een huisartsenpost in de buurt en als die niet bereikbaar zijn, overleg 

dan met 112 over hoe verder te handelen. 

6. Vervolgens wordt direct de schoolleiding geïnformeerd. 

 

  



5 

 

 
Protocol medisch handelen 

beleidsdocument 

4 Wie verleent de zorg – checklist 
 

Wie verleent de zorg? Checklist 

De leerling 
Soms kan de leerling een aantal handelingen zelf 
uitvoeren, bijvoorbeeld insuline spuiten vanaf een 
bepaalde leeftijd, een pleister plakken etc. 
 
School voorziet in de eventuele benodigde 
ruimtes. 

✓ Waar voert de leerling de handeling uit? 
✓ Heeft hij/zij nog iets nodig? 
✓ Waar kan de leerling terecht als er iets niet 

goed gaat of hulp nodig heeft? 
✓ Wie houdt in de gaten of alles goed gaat? 

De ouders (of anderen) 
Als ouders of verzorgers in de buurt van de school 
zijn, kunnen zij de zorg verlenen. Een variant is 
dat zij andere ouders van kinderen met een 
vergelijkbare zorgvraag benaderen om de zorg te 
verlenen of om dit beurtelings te doen. 

 
School voorziet in de toegang en de eventuele 
benodigde ruimtes. 

✓ Waar voert de ouder de handeling uit? 
✓ Heeft hij/zij nog iets nodig? 
✓ Hoe houdt de ouder contact met de leerling? 
✓ Heeft de ouder toegang tot de leerling? 

 

Een professionele zorgverlener  
De eerst aangewezen professionele zorgverlener 
op school is de wijk- of kinderverpleegkundige. 
Ouders kunnen zelf advies vragen bij de wijk- of 
kinderverpleegkundige van een thuiszorgin-
stelling of bij de zorgverzekeraar over de 
aanvraag van een zorgindicatie. Vanuit de 
Zorgverzekeringswet wordt verpleegkun- dige 
zorg die nodig is in de eigen omgeving bekostigd. 
Als een indicatie wordt afgegeven voor 
verpleegkundige zorg, kunnen afspraken gemaakt 
worden over zorgverlening op school. Ook kan er 
sprake zijn van zorg vanuit de Jeugdwet. Dan is 
indicatie via de gemeente nodig. 
 
School voorziet in de toegang en de eventuele 
benodigde ruimte. 

✓ Is er een indicatie voor wijkverpleging/ 
verpleging en verzorging in de eigen omgeving 
(vanuit de ZvW) of voor zorg vanuit de 
Jeugdwet (via de gemeente)? 

✓ Hoe houdt de zorgverlener contact met de 
leerling? 

✓ Heeft de zorgverlener toegang tot de leerling? 
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5 Informatie aan ouders 
Aan alle ouder(s) en verzorger(s) van leerlingen binnen Optimus Primair Onderwijs 

 

Datum  : 19 januari 2022 

Kenmerk : 20220000001  

Onderwerp : Regels rondom medisch handelen  

 

Geachte ouder(s) en verzorger(s), 

 

Optimus Primair Onderwijs heeft een zorgplicht naar alle leerlingen van onze scholen.   

Regelmatig worden personeelsleden op onze scholen geconfronteerd met leerlingen die klagen over 

pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten 

gevolge van een insectenbeet. Ook krijgen scholen steeds vaker het verzoek van 

ouder(s)/verzorger(s) om hun kind de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Met het 

oog op de gezondheid van de leerlingen is het van groot belang, dat personeelsleden in alle situaties 

zorgvuldig handelen. Zij moeten daarbij over de vereiste bekwaamheid beschikken. Optimus Primair 

Onderwijs biedt alle ruimte voor goede medische zorg aan de leerlingen. Echter, mede op advies van 

landelijke (onderwijs-) organisaties heeft Optimus Primair Onderwijs, na overleg en instemming van de 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad besloten, dat medewerkers geen medische 

handelingen verrichten, dus ook geen medicijnen verstrekken..   

 

Twee belangrijke overwegingen liggen aan dit uitgangspunt ten grondslag.   

In zijn algemeenheid is een personeelslid van Optimus Primair Onderwijs niet gekwalificeerd om een 

juiste diagnose te stellen. De grootst mogelijke terughoudendheid is hierbij dan ook  geboden. Een 

foute diagnose is in niemands belang. En personeelsleden en de schoolleider kunnen aansprakelijk 

worden gesteld wanneer zij fouten maken en/of zich vergissen.   

Een medewerker in het onderwijs heeft ook het recht medische handelingen waarvoor hij of zij zich 

niet bekwaam acht te weigeren. Dit is conform het arbeidsrecht.   

 

Bij een levensbedreigende situatie/noodsituatie is iedere burger (dus ook medewerkers van Optimus 

Primair Onderwijs) verplicht te handelen. In alle situaties wordt waar mogelijk de hulp en de 

begeleiding van de BHV-er ingeroepen.  

 

Een leerling kan zelfstandig medicijnen innemen of medische handelingen verrichten. 

Medewerkers binnen Optimus Primair Onderwijs mogen leerlingen die zelfstandig medicijnen of 

medische handelingen kunnen uitvoeren daar uiteraard wel aan herinneren. 

 

Een leerling kan niet zelfstandig medicijnen innemen of medische handelingen verrichten.  

Kan een leerling niet zelfstandig medische handelingen uitvoeren dan wel medicijnen innemen, dan 

worden er schriftelijke afspraken gemaakt samen met de schoolleider, de ouder(s)/verzorger(s) en de 

leraar over hoe deze medische zorg door een gekwalificeerd persoon (niet zijnde een personeelslid 

van Optimus Primair Onderwijs) op een zorgvuldige wijze, met zo min mogelijke verstoring van het 

onderwijsproces, kan worden geboden.  
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We vragen u in dat geval, als u dat nog niet heeft gedaan, contact op te nemen met de schoolleider en 

samen afspraken (schriftelijk) te maken op welke wijze en door wie deze handelingen zorgvuldig 

uitgevoerd kunnen worden.  

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen of zijn er andere 

onduidelijkheden of wensen, dan vernemen wij dit graag via de schoolleider van de school van uw 

zoon of dochter.  

 

Met een hartelijke groet, 

 

CVB Optimus 

Harrie van de Ven en Monique Donders, 

College van Bestuur. 
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6 Voorbeeld afspraken met ouder/verzorger en 
school over medische handelingen en toedienen 
medicijnen 

 

6.1 Afspraken ouder(s)/verzorger(s) en school over medische 
behandelingen 

Ondergetekenden (ouder/verzorger en school) verklaren de volgende afspraken met elkaar te hebben 

gemaakt met betrekking tot uitvoering van medische handelingen op school bij:   

 

Naam leerling  ………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum  ………………………………………………………………………………………… 

Groep   ………………………………………………………………………………………… 

 

Zoon/dochter van 

Naam ouder(s)/verzorger(s) ……………………………………………………………………………….. 

 

Afgesproken is dat bij bovengenoemde leerling de voor hem/haar noodzakelijke medische 

handelingen op school zullen worden uitgevoerd: door de vader/moeder/een derde, nl. 

……………………………………………………………………… (naam) te bereiken op telefoonnummer 

……………………………………………………………(geen personeelslid Optimus Primair Onderwijs) 

……………………………………………………………………………………….……..door de leerling zelf 

 

De medische handeling bestaat uit …………………………………………………………………………… 

En is nodig vanwege de ziekte ………………………………………………………………………………... 

 

De medische handeling wordt uitgevoerd op de tijdstippen: ……..……………. uur / …………...… uur / 

………………………….. uur / …………………………… uur OF ………………………………………… 

 

De medische handeling mag alleen worden uitgevoerd in de situatie conform de afspraken in 

hoofdstuk (voorbeeld: shock, allergie) 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

De medische handeling kan plaatsvinden in de ruimte …………………………………………………….. 

 

Indien degene die de medische handeling zou verrichten niet op de afgesproken tijd kan verschijnen, 

zal hij de school daarover zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en aangeven hoe het wordt 

opgelost. Indien degene die de medische handeling zou verrichten, niet op de afgesproken tijd 

verschijnt zonder bericht, dan wordt de ouder/verzorger telefonisch benaderd door de schoolleiding. 

De ouder/verzorger draagt er dan zorg voor dat de medische handeling indien noodzakelijk, alsnog 

wordt uitgevoerd door een andere deskundige. 
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Aanvullende opmerkingen: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

De ouder(s)/verzorger(s) zijn verplicht en verantwoordelijk ervoor te zorgen dat de gegevens op dit 

formulier zolang het kind bij ons op school zit, actueel zijn en dat de noodzakelijke gegevens altijd op 

school beschikbaar zijn. Door ondertekening van dit formulier verklaart u alle relevante gegevens te 

hebben verstrekt en veranderingen direct te zullen doorgeven aan de directie van de school.   

 

Plaats  ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Datum  ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ouder/verzorger 

Naam  ………………………………………………………………………………………………….. 

Handtekening ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Directeur namens de school 

Naam  ………………………………………………………………………………………………….. 

Handtekening ………………………………………………………………………………………………….. 

 

De gegevens worden bewaard in het leerlingendossier in ParnasSys. Indien de leerling de school 

verlaat, worden de gegevens in het kader van de AVG vernietigd. De  

ouder(s)/verzorger(s) dienen zelf zorg te dragen voor een overdracht van deze informatie naar de 

ontvangende school.   
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6.2 Factsheet gezondheidszorg in onderwijstijd 
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