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1. Inleiding medicijnverstrekking en uitvoeren medische handelingen 

Het bevoegd gezag van een school is verantwoordelijk voor het bieden van onderwijs. Ook als 

leerlingen extra onderwijsondersteuning nodig hebben, moet de school – conform het eigen 

ondersteuningsprofiel –  zorgen dat ze de juiste extra ondersteuning kan bieden en als dat niet 

kan, een andere school vinden die de extra ondersteuning wel kan bieden. 

 

Soms heeft een leerling (ook) ondersteuning nodig vanuit de gezondheidszorg. Het bieden van 

gezondheidszorg is geen onderdeel van het onderwijsproces en dus niet de 

verantwoordelijkheid van (het bevoegd gezag van) de school. 

Het is de primaire verantwoordelijkheid van de ouders of verzorgers dat de gezondheidszorg 

georganiseerd wordt voor hun kind. Binnen Catent is geen reguliere professionele medische 

ondersteuning op de scholen. Hierdoor is het bevoegd gezag niet verplicht om handelingen 

voor gezondheidszorg uit te (laten) voeren door medewerkers van de scholen van Catent. 

Wel is het bevoegd gezag van de school verplicht om voor elke leerling met behoefte aan 

gezondheidszorg, samen met de ouders te onderzoeken of en hoe deze zorg onder schooltijd 

kan worden georganiseerd. Een school mag niet bij voorbaat leerlingen uitsluiten. Het 

samenwerkingsverband in de regio (of eventueel een zorgconsulent) kan op aanvraag van het 

bevoegd gezag ondersteuning bieden in de zoektocht naar maatwerk en de manier waarop 

de zorg onder schooltijd het beste georganiseerd en verleend kan worden. 
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2. Standpunt College van Bestuur van Catent  

Met het oog op de gezondheid van leerlingen én in het kader van bescherming van de 

medewerkers geeft het College van Bestuur van Catent in dit reglement de regels richting de 

medewerkers aan betreffende het verstrekken van medicijnen dan wel het verrichten van 

medische handelingen. 

 

Op basis van het in paragraaf 1 genoemde is het standpunt van het College van Bestuur  

a. Dat er door de medewerkers van Catent géén medicijnen worden toegediend aan 

leerlingen, tenzij het stappenplan in paragraaf 3 is doorlopen en er sprake is van instemming 

van het CvB. 

b. Dat met zéér grote terughoudendheid door de medewerkers van Catent een eenvoudig 

(pijnstillend) middel wordt verstrekt in situaties waar een leerling klaagt over pijn. In beginsel 

na overleg met de ouder/verzorger. 

c. Dat er in géén geval door de medewerkers van Catent medische handelingen worden 

uitgevoerd die vallen onder de in wet BIG benoemde ‘voorbehouden handelingen’. 

d. Dat bij uitzondering niet-voorbehouden (risicovolle) handelingen door of in opdracht van een 

zelfstandig bevoegde zorgverlener door de medewerkers van Catent worden uitgevoerd. Dit 

kan alleen als sprake is van vrijwilligheid, de medewerkers in de school zich op hun gemak 

voelen bij het vrijwillig uitvoeren van de niet-voorbehouden handeling en begrijpt hoe deze 

handeling moet worden uitgevoerd. De medewerkers in de school zijn niet verplicht om niet- 

voorbehouden handelingen uit te voeren. Het verrichten van niet-voorbehouden 

handelingen kan alleen met voorafgaande instemming van het College van Bestuur. De 

ouders zijn/blijven verantwoordelijk. 

 

Uitzondering vormen levensbedreigende - dan wel acute noodsituaties (zie paragraaf 5).  

Ouders/verzorgers moeten van dit standpunt op de hoogte zijn. Het dient te worden 

opgenomen in de schoolgids en besproken te worden bij inschrijving van leerlingen. 
 

2.1. Maak vooraf afspraken! 

In de schoolgids informeert de school de ouders en andere betrokkenen  over de procedure en 

het beleid van de school voor medisch handelen.  

Hierbij is van belang dat als een leerling regelmatig gezondheidszorg nodig heeft onder 

schooltijd, ouders, leerlingen en school goede afspraken maken en schriftelijk vastleggen hoe 

de zorg wordt geregeld en hoe betrokkenen dit (tussentijds) met elkaar evalueren. Dit kan aan 

de hand van bijlage 1, formulier 2. Dat kan bijvoorbeeld in een gesprek aan het begin van elk 

schooljaar. 

Afhankelijk van de zorgvraag en het schoolbeleid kunnen ouders en de schoolleiding bij dit 

gesprek het betrokken personeel in de school of een zorgprofessional betrekken. 

Op basis van de zorgvraag en de situatie in de klas, kan worden onderzocht wie de zorg onder 

schooltijd kan verlenen en hoe dat op een goede manier kan plaatsvinden.  Hierbij kan gebruik 

gemaakt worden van bijlage 2 tabel 1 en bijlage 3 tabel 2. 

 

2.2. Aansprakelijkheid en verzekering 

Aansprakelijkheid: 

Als de uitkomst van de afspraken tussen het bevoegd gezag en de ouders of verzorgers is dat 

het personeel in de school, niet zijnde een zelfstandig geregistreerde BIG-zorgverlener, tijdens 

werktijd en binnen de afspraken van zijn of haar arbeidsovereenkomst, de benodigde zorg 

verleent, dan is die persoon in beginsel niet aansprakelijk als er iets misgaat. 

Binnen een werkomgeving is het bevoegd gezag civielrechtelijk verantwoordelijk en 

aansprakelijk voor al het handelen van het personeel dat in werktijd plaatsvindt en die verband 

houden met de uit te voeren werkzaamheden. Het is van belang dat de werknemer 

aantoonbaar de instructies en afspraken volgt en over voldoende kennis en vaardigheden 

beschikt om de handeling(en) zorgvuldig uit te voeren.  
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Alleen als sprake is van opzet1 of bewuste roekeloosheid aan de kant van de werknemer kan de 

werkgever de aansprakelijkheid afwijzen. Een medewerker die onbevoegd en/of onbekwaam 

een medische handeling vallend onder de ‘voorbehouden handelingen’ (wet BIG2) of niet 

‘voorbehouden (risicovolle) handelingen’ verricht, is niet alleen civielrechtelijk aansprakelijk 

(betalen van schadevergoeding), maar kan ook een (bestuurlijke) boete krijgen of strafrechtelijk 

vervolgd worden. Het College van Bestuur kan op haar beurt als werkgever (eveneens) 

civielrechtelijk3 aansprakelijk gesteld worden.  

 

 

Aansprakelijkheidsverzekering van Catent: 

Meeverzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer voortvloeiend uit het verlenen 

en uitvoeren van zorgtaken met een verpleegkundig karakter mits de betreffende 

werknemer/zorgverlener voor het verlenen en uitvoeren van die taken/handelingen over een 

aan hem/haar schriftelijk gedelegeerde bevoegdheid beschikt zoals bedoeld in de Wet 

Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) zoals beschreven in het Protocol 

Medicijnverstrekking en medische handelingen scholen die wordt verstrekt door de GGD4. 

Aan deze bevoegdheid zijn de volgende voorwaarden verbonden: 

• de betreffende werknemer dient over de te verrichten handelingen adequaat te zijn 

geïnstrueerd door een daartoe bevoegde arts of verpleegkundige; 

• er dient een bekwaamheidsverklaring te zijn afgegeven door de arts die 

verantwoordelijk is voor de medische begeleiding van de leerling in kwestie’;  

er moet toestemming zijn verleend door de ouders van de betreffende leerling. Er is geen 

dekking conform deze clausule als blijkt dat er niet is voldaan aan het gestelde in 

het genoemde protocol, tenzij verzekernemer aannemelijk maakt dat de schade niet is 

ontstaan en niet is verergerd door het niet voldoen aan het protocol. 

 

2.3. Juridisch kader 

• De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) is wat betreft het 

uitvoeren van voorbehouden handelingen van toepassing. 

• Daarnaast geldt de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op het voortgezet onderwijs 

(WVO) en de Wet op de expertisecentra (WEC). De wetten bevorderen en bewaken de 

kwaliteit van het onderwijs en zorgen voor passende onderwijsondersteuning voor elk kind. 

• Boek 7 Burgerlijk Wetboek. 

• Artikel 450 van het Wetboek van Strafrecht (WvSr) wat betreft de plicht om altijd iemand te 

helpen die in nood verkeert. 

  

 
1 Hieronder valt tevens het verlenen van medische handelingen zonder voorafgaande toestemming van het College van 

Bestuur 
2 BIG staat voor beroepen in de individuele gezondheidszorg 
3 Alleen individu die uitvoert kan strafrechtelijk aangesproken worden.  

4 https://www.ggdnog.nl/professionals/scholen/jeugdgezondheid/medicijnverstrekking-en-medisch-handelen-op-scholen 
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3. Het verstrekken van medicijnen op verzoek van ouders/verzorgers 

Leerlingen krijgen medicijnen door een arts/specialist voorgeschreven die zij (een aantal malen) 

per dag moeten gebruiken. Dit betekent dat deze medicijnen ingenomen moeten worden 

tijdens schooluren.  

 

Standpunt College van Bestuur. 

Gerelateerd aan het standpunt genoemd in paragraaf 2 wordt door medewerkers van Catent 

geen medicatie toegediend die een leerling (meerdere malen) per dag gedurende korte(re) of 

langere tijd dient in te nemen5. 

 

Het volgende dient bij het hiervoor genoemde standpunt in acht te worden genomen: 

 De ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor de medicatie van hun kind. 

 Het is aan de ouders/verzorgers om zorg te dragen voor het organiseren van het 

verstrekken van de medicatie (in originele strip). Ouders/verzorgers ‘regelen’ dat de 

leerling in staat is tot het nemen van de medicijnen. Afspraken met de school kunnen 

gemaakt worden of de medewerker toezicht kan houden op de inname van de 

medicatie door de leerling, onder voorwaarde dat de medewerker goed is voorgelicht 

over de werking en eventuele bijwerkingen van de betreffende medicatie. Medewerkers 

van Catent zijn hiertoe niet verplicht. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Per 

keer wordt genoteerd dat de leerling de medicijnen heeft ingenomen. Medicatie wordt 

in een afgesloten kast bewaard.  

 In de regel wordt per dag de door de leerling in te nemen hoeveelheid medicatie door 

de ouder/verzorger meegegeven aan het kind. 

 Wijzigingen/aanvullingen tijdens het schooljaar, in de verplicht tijdens schooluren door de 

leerling in te nemen medicatie, worden door de ouders/verzorgers aan de school 

gemeld. 

 

Mocht een leerling niet goed op een medicijn reageren, óf mocht er onverhoopt een fout 

gemaakt worden bij het innemen van het medicijn, dan moet direct met ouders, een huisarts 

en/of het ziekenhuis, en in voorkomend geval met 112 gebeld worden, én dient overleg 

gepleegd te worden hoe te handelen. 

Verwezen wordt hierbij tevens naar paragraaf 5, levensbedreigende - / acute noodsituaties. 

  

 
5 Hiermee wordt ook aangegeven dat het niet is toegestaan dat medewerkers van Catent bij een door ouders/verzorgers 

gestelde vraag gericht op het verstrekken van medicatie vrijwillig kiezen voor het verstrekken daarvan. 



   

Vastgesteld d.d. 09-05-2022   8 

4. Leerling wordt ziek op school  

Het komt regelmatig voor dat een leerling ‘s morgens gezond op school komt, en tijdens de 

schooluren last krijgt van hoofd-, buik- of andere soorten pijn(tjes) of ziekte. Ook kan een leerling 

door een insect gestoken worden. 

In zijn algemeenheid geldt dat de medewerkers van Catent niet deskundig zijn om de juiste 

diagnose te stellen, zodat zij ook niet kunnen beoordelen welke handelingen er moeten worden 

verricht en/of medicatie toegediend moet worden.  

 

Standpunt College van Bestuur: 

Gerelateerd aan het in paragraaf 2 genoemde standpunt geldt dat er bij ziek zijn/worden van 

een leerling met grote terughoudendheid medicijnen, - vrij verkrijgbare medicijnen - aan 

leerlingen kunnen worden verstrekt mits dit is overlegd met ouders/verzorgers. En dat een leerling 

die ziek is (geworden) naar huis of naar andere door de ouders gearrangeerde opvang moet.  

 

In een dergelijke situatie wordt zo snel als mogelijk is contact opgenomen met de ouders/ 

verzorgers, of met het aangegeven contactadres (zie hieronder), zodat bij deze personen 

bekend is dat de leerling ziek is (geworden). De ouders/verzorgers dan wel degenen die als 

contactpersoon staat vermeld wordt verzocht de leerling op te halen. Er worden in dit contact 

afspraken gemaakt over wie er naar de school komt, wanneer de leerling wordt opgehaald, 

gaat school met de leerling nu meteen naar een huisarts of het ziekenhuis, etc.  

Is er de inschatting dat medische zorg zijnde een oordeel van een arts vereist is, dan wordt door 

de school onmiddellijk en naast het contact hebben met de ouders/verzorgers/contactpersoon, 

contact opgenomen met een huisarts of een huisartsenpost in de buurt, en als die niet 

bereikbaar zijn, met 112. Doel: informatie verkrijgen over hoe verder te handelen en voor zover 

nodig hulp in te schakelen.  

 

Voor een medewerker van Catent is het van belang om bij twijfel áltijd een arts te raadplegen.  

Dit geldt in het bijzonder wanneer het kind nog op de school is en de pijn blijft of de situatie 

verergert. De leidinggevende wordt over alles door de medewerker geïnformeerd.  

(Uitzondering: levensbedreigende - /acute noodsituatie: paragraaf 7.2).  

 

Om zorgvuldig te kunnen handelen is het van belang het hieronder genoemde in acht te 

nemen.  

- Ouders/verzorgers geven bij inschrijving van de leerling aan met wie contact moet worden 

opgenomen als de leerling ziek is/wordt.  

- De contactnummers (van ouders/verzorgers/derden) staan in de leerlingenadministratie van 

de school en worden jaarlijks gecheckt/geactualiseerd. 

- Bij de vaste leerkracht van de leerling zijn de contactnummers bekend. Hij/zij heeft deze 

meteen ter beschikking.  

- Medewerkers niet zijnde leerkrachten kunnen bij de leerkracht of bij de 

leerlingenadministratie te allen tijde de gegevens inzien.  

- Een zieke leerling blijft nooit alleen; opvang is georganiseerd. 

- In de leerlingadministratie /klassenmap zijn ook de bij de school bekende gegevens m.b.t. 

allergieën en/of medicijngebruik opgenomen (zoals deze door de ouders/verzorgers bij 

inschrijving van de leerling gemeld zijn6).  

- Ouders/verzorgers geven bij inschrijving van de leerling eveneens aan de school aan of er 

speciale medische situaties zich kunnen voordoen betreffende de leerling. 

  

 
6 M.b.t. verwerking van deze gegevens wordt gehandeld conform het reglement “reglement verwerking gegevens 

leerlingen” zoals dat binnen Catent is vastgesteld. Waarmee conform de AVG wordt gehandeld.  
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5. Levensbedreigende - / acute noodsituaties 

Het onderscheid tussen voorbehouden en niet-voorbehouden handelingen vervalt in 

noodsituaties waarin kinderen, ouders of collega’s in levensgevaar raken7 . Als de zorgverlening 

niet kan worden uitgesteld om ernstige gezondheidsschade of overlijden te voorkomen, mag 

het personeel in de school of iemand anders binnen of buiten de school op grond van de Wet 

BIG voorbehouden handelingen uitvoeren, als geen betere zorgverlening beschikbaar is.  

Iedere burger wordt geacht in levensbedreigende - / acute noodsituaties te helpen naar beste 

weten en kunnen.  En hij/zij is in dat kader altijd aansprakelijk voor zijn (niet) handelen. Gezien de 

burgerplicht die geldt bij een levensbedreigende - / acute noodsituatie, geldt in het kader van 

de voornoemde aansprakelijkheid veelal het fenomeen van verzachtende omstandigheden. 

 

Voor leerlingen waarbij het noodzakelijk is om in een levensbedreigende - / acute noodsituatie 

onmiddellijk een levensreddende spuit toegediend te krijgen dan wel een bepaald medicijn 

verstrekt te krijgen, is dit bij de inschrijving van de leerling besproken en zijn er afspraken 

daarover vastgelegd en ondertekend gericht op hoe in een dergelijke situatie deze zorg te 

organiseren. 

 

Om in een levensbedreigende -  / acute noodsituatie zorgvuldig te handelen is het van belang 

het hieronder genoemde in acht te nemen:  

 

1. Laat de leerling niet alleen. Probeer rustig te blijven. Observeer het kind goed en probeer 

het gerust te stellen.  

2. Waarschuw zo snel mogelijk een bedrijfshulpverlener (BHV-er) voor bijstand. Indien een 

leerling opdracht wordt gegeven een BHV-er te halen, instrueer dan duidelijk wat deze 

leerling tegen de volwassene moet zeggen. 

3. Bel bij een ernstige situatie direct het landelijk alarmnummer 112. 

4. Bel zo mogelijk ook direct de huisarts in de buurt en - als bekend -, de huisarts en/of de 

specialist van de leerling.  

5. Geef door naar aanleiding van welk medicijn of ‘medische’ handeling de calamiteit 

zich heeft voorgedaan (eventueel welke fout is gemaakt).  

6. Geef aan welke verschijnselen bij de leerling worden waargenomen. 

7. Zorg ervoor dat u alle relevante gegevens van het kind bij de hand hebt (of laat ze 

direct door iemand opzoeken) zoals:  

o Naam van het kind  

o Geboortedatum  

o Adres  

o Telefoonnummer van ouders en/of andere, door de ouders aangewezen, persoon  

o Ziektebeeld waarvoor medicijnen of medische handeling nodig zijn.  

8. Bel de ouders/verzorgers (bij geen gehoor de aangewezen contactpersoon):  

o Leg duidelijk uit wat er gebeurd is;  

o Vertel, indien bekend, wat de arts heeft gedaan/gezegd; 

o In geval van opname, geef door naar welk ziekenhuis de leerling is gegaan. 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie: 

Factsheet gezondheidszorg in onderwijstijd (oktober 2021) 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2021/10/29/factsheet-gezondheidszorg-in-

onderwijstijd   

 
7 Op basis van artikel 450 Wetboek van Strafrecht. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2021/10/29/factsheet-gezondheidszorg-in-onderwijstijd
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2021/10/29/factsheet-gezondheidszorg-in-onderwijstijd
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6. Stappenplan voor scholen Catent 

 

 

 

 

Stap 1: 

Wanneer een kind op school 
afhankelijk is of wordt van 

medicatie of medisch handelen 
wordt contact opgenomen met de 

onderwijsspecialist/ambulant 
begeleider cluster 3 van het 

Expertiseteam van Catent. 

Stap 2: 

Vanuit het Expertiseteam Catent 
wordt gekeken naar mogelijkheden 

en vervolgens advies gegeven 
door directeur Onderwijs en 

Kwaliteit aan het CvB.

Stap 3: 

Na instemming door het CvB  wordt 
vanuit het Expertiseteam Catent 
samen met de school bekeken 

welke stappen noodzakelijk zijn en 
wordt voor de individuele leerling 

formulier 2 ingevuld door ouders en 
een protocol/handelingswijzer 

opgesteld.
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7. BIJLAGE 1: Uitvoeren van niet voorbehouden, risicovolle medische handelingen / 

toestemmingsformulier Toestemming tot het uitvoeren van niet voorbehouden medische 

handelingen  

In de administratie is vastgelegd (en door ouders ondertekend):  

- Contactgegevens ouders/verzorgers/ contactpersoon. 

- Zaken waarvoor de leerling overgevoelig/allergisch is. 

- Vast medicijngebruik.  

- Speciale medische situaties die zich kunnen voordoen betreffende de leerling. 

- Wijze waarop zorg moet worden verleend in een levensbedreigende - / acute noodsituatie8.  
 

Ondergetekende geeft toestemming voor uitvoering van de zogenaamde ‘niet voorbehouden medische 

handeling’ op school bij:  

naam leerling: 

 

 

geboortedatum: 

 

 

Beschrijving van het ziektebeeld waarvoor de ‘niet voorbehouden medische handeling’ op school bij 

de leerling nodig is: 

 

Omschrijving van de uit te voeren ‘niet voorbehouden medische handeling’: 

 

De ‘niet voorbehouden medische handeling’ moet dagelijks worden uitgevoerd op onderstaande 

tijden: ___________________________ uur ___________________________ uur 

 ___________________________ uur ___________________________ uur 

 

De ‘niet voorbehouden risicovolle medische handeling’ mag alleen worden uitgevoerd in de hieronder 

nader omschreven situatie: 

 

Manier waarop de ‘niet voorbehouden medische handeling’ moet worden uitgevoerd: 

 

Eventuele extra opmerkingen: 

 

 

Bekwaamheidsverklaring 

aanwezig 

ja/nee  

 

Instructie medisch handelen Instructie van de ‘niet voorbehouden medische handeling’ + controle op 

de juiste uitvoering is gegeven op 

Datum: 

Door: 

naam/functie: 

Van    (instelling) 

 

Aan: 

Naam/functie: 

Van    (naam school en plaats) 

 

De hierboven beschreven handeling mag alleen worden uitgevoerd op de tijdstippen waarop de 

leerling op school aanwezig is.  

 

De hierboven beschreven handeling moet worden uitgevoerd gedurende de periode: 

 

Ondergetekende,  

Naam Ouder/verzorger:   

 

Plaats en datum:        Handtekening: 

 
8 Privacy reglement Catent wordt hierbij toegepast. 



   

Vastgesteld d.d. 09-05-2022   12 

8. BIJLAGE 2 9 Algemene richtlijnen vanuit de Rijksoverheid d.d. 29 oktober 2021 

Tabel 1 
 

HANDELING WIE? WETTELIJKE VOORWAARDEN 

Niet-voorbehouden 

handelingen 

Beroepsmatig en 

niet-beroepsmatig 

Iedereen10 • Geen specifieke wettelijke 

regels 

• Algemene 

zorgvuldigheidsnormen 

• Er moet toestemming zijn van 

de wettelijke vertegen-

woordiger van de leerling 

• Indien dit op school gebeurt, 

moet er toestemming zijn van 

het bevoegd gezag 

Voorbehouden 

handelingen 

zonder 

betrokkenheid van 

een zelfstandig 

bevoegde 

zorgverlener11 

Niet-beroepsmatig • Leerling zelf 

• Ouder van 

de 

betreffende 

leerling 

• Andere 

persoon op 

verzoek van 

de ouder 

• De uitvoerder voert de 

handeling niet vanuit zijn 

functie of beroep uit 

• De uitvoerder voert de 

handeling op basis van 

vrijwilligheid uit 

• De uitvoerder heeft 

voldoende kennis en 

vaardigheid 

opgedaan om de handeling 

uit te voeren 

• Er moet toestemming zijn van 

de wettelijke 

vertegenwoordiger van de 

leerling 

• Indien dit op school gebeurt, 

moet er toestemming zijn van 

het bevoegd gezag 

Voorbehouden 

handelingen 

door of in opdracht 

van een 

zelfstandig 

bevoegde 

zorgverlener 

Beroepsmatig • Zelfstandig 

bevoegde 

zorgverlener 

• Andere 

persoon in 

opdracht 

van een 

zelfstandig 

bevoegde 

zorgverlener 

• De opdrachtnemer handelt in 

opdracht van een zelfstandig 

bevoegde zorgverlener 

(opdrachtgever) 

• De opdrachtnemer is 

bekwaam om de handeling 

uit te voeren 

• Voor zover nodig geeft de 

opdrachtgever aanwijzingen, 

houdt hij/zij toezicht en zorgt 

hij/zij dat hij/zij of 

een andere zelfstandig 

bevoegde zorgverlener kan 

ingrijpen 

• Indien dit op school gebeurt, 

moet er toestemming zijn van 

het bevoegd gezag 

 
 

 
9 Bron: Factsheet gezondheidszorg in onderwijstijd; 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2021/10/29/factsheet-gezondheidszorg-in-onderwijstijd 
10 Medewerkers Catent alleen bij hoge uitzondering wanneer voldaan is aan hetgeen onder 2d Standpunt CvB gesteld is. 
11 BIG-geregistreerde zorgverleners zijn zelfstandig bevoegd om een voorbehouden handeling uit te voeren als de Wet BIG 

het uitvoeren van die handeling aan die beroepsgroep heeft voorbehouden en de zorgverlener bekwaam is om de 

handeling uit te voeren. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2021/10/29/factsheet-gezondheidszorg-in-onderwijstijd


   

Vastgesteld d.d. 09-05-2022   13 

9. BIJLAGE 312 Algemene richtlijnen vanuit de Rijksoverheid d.d. 29 oktober 2021 

Tabel 2 

 

WIE VERLEENT DE ZORG? CHECKLIST 

1. 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 ruimte. 

➢ 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? 

2. 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 ruimte. 

➢ 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? 

3. 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 thuiszorginstelling of bij 

de zorgverzekeraar over de aanvraag van een 

zorgindicatie. Vanuit de Zorgverzekeringswet 

wordt verpleegkundige 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? 

4. Het personeel in de school 

Er kan worden afgesproken dat iemand van het 

personeel in de school de zorg verleent, wanneer er 

iemand is die dat vrijwillig wil doen. Deze persoon doet 

dat vrijwillig en niet omdat het tot zijn takenpakket 

vanuit de school hoort. Dit betekent dat hij ook mag 

weigeren de zorg te verlenen.  

Indien iemand van het personeel in de school bereid is 

om de zorg te verlenen, dan moet het bevoegd 

gezag van de school aangeven dat er geen bezwaar is 

dat de handelingen op school, door het personeel, 

worden uitgevoerd. 

De ouders zijn eindverantwoordelijk: zij vragen het 

personeel om de zorg aan hun kind te verlenen, niet de 

school, en zij zorgen dat het personeel geïnstrueerd 

wordt, niet de school. 

➢ Is duidelijk wat de handeling 

betekent? 

➢ Is de uitvoerder vrijwillig bereid om 

de handeling uit te voeren? 

➢ Is het bevoegd gezag van de 

school akkoord? 

➢ Heeft de uitvoerder goede 

instructies gekregen wat hij moet 

➢ doen? 

➢ Waar en wanneer wordt de 

handeling uitgevoerd? 

➢ Onder wiens verantwoordelijkheid 

handelt de uitvoerder? 

➢ Is de continuïteit in de klas en in de 

school voldoende geborgd? 

➢ Wie neemt de zorg over bij 

afwezigheid van de uitvoerder? 

 

 

 
12 Bron: Factsheet gezondheidszorg in onderwijstijd; 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2021/10/29/factsheet-gezondheidszorg-in-onderwijstijd 

https://www.zorgwijzer.nl/faq/zorgverzekeringswet
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2021/10/29/factsheet-gezondheidszorg-in-onderwijstijd

