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Inleiding
Een school als het Wateringse Veld College (WVC) is een samenleving in het klein. Op school 
werken we samen, leren we samen en leven we samen. School wordt dus wel eens geconfronteerd 
met leerlingen die klagen over pijn of zich onwel voelen. Ook krijgt men op school met enige 
regelmaat het verzoek van ouders/verzorgers om hun kinderen door een arts voorgeschreven 
medicatie toe te dienen. In een enkele situatie wordt medisch handelen gevraagd waarvoor men 
op school niet bevoegd of bekwaam is. Dit protocol biedt duidelijkheid in de mogelijkheden van 
school hierin. 

Aan dit protocol kunnen geen rechten of plichten verbonden worden. De actuele en unieke 
situatie kan om ander handelen vragen dan hier beschreven. 
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1. De leerling wordt ziek 
op school
In het geval een leerling op school ziek wordt, is terughoudendheid geboden vanuit de school. 
Uitgangspunt is dat een zieke leerling naar huis gaat en dat, zolang hij/zij op school is, iemand bij 
de leerling blijft. 
Degene bij wie de leerling zich ziekmeldt, controleert of er specifieke medische notities zijn in 
Magister over deze leerling, denk aan allergieën of epilepsie. 
De leerlingcoördinator (CO) neemt, in geval van ziekte, contact op met ouders/verzorgers om te 
overleggen wat moet gebeuren. Vragen waarop antwoord gezocht wordt, zijn bijvoorbeeld:

     Kan het kind zelfstandig naar huis of wordt het kind gehaald? 
     Is er iemand thuis om het kind op te vangen of mag het kind van ouders/verzorgers alleen thuis 

zijn?
     Moet het kind naar een (huis)arts?

Let op: 
     Wanneer ouders/verzorgers niet bereikbaar zijn, worden overige contactpersonen in Magister 

gebeld voor overleg. 
     Medicijnen worden niet verstrekt. 
     Raadpleeg bij twijfel altijd een (huis)arts.
     In een acute situatie wordt 112 gebeld. 
     Ouders/verzorgers worden altijd (indien nodig achteraf) geïnformeerd over contact i.v.m. ziekte 

met overige contactpersonen/ (huis)arts en/of 112. 
     Het WVC heeft een overzicht van alle leerlingen met (levensbedreigende) allergieën of 

ziektebeelden, denk aan notenallergie, epilepsie en diabetes. 
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2. Het verstrekken van 
medicatie op verzoek 
Sommige leerlingen krijgen medicijnen voorgeschreven die zij een aantal malen per dag moeten 
gebruiken. Soms wordt door ouders/verzorgers een bijdrage aan school gevraagd voor correct 
gebruik van medicatie voor hun kind. 
Afspraken: 

     De bijdrage en de toestemming worden schriftelijk vastgelegd.
     Medicijnen worden alleen in ontvangst genomen wanneer ze in de originele verpakking zitten 

en uitgeschreven zijn op naam van de betreffende leerling.
     De betrokken schoolmedewerkers lezen de bijsluiter, zodat ze op de hoogte zijn van de 

mogelijke bijwerkingen.
     Per keer wordt op een aftekenlijst genoteerd dat een medicijn aan een leerling gegeven is. 

Mocht een leerling niet goed op een medicijn reageren of mocht er onverhoopt een fout worden 
gemaakt bij de toediening van een medicijn, dan belt het WVC de huisarts of de specialist in het 
ziekenhuis. Bij een ernstige situatie wordt het landelijke alarmnummer 112 gebeld.  
Indien met een arts gebeld wordt, is het belangrijk dat alle relevante gegevens voorhanden zijn, 
zoals: naam, geboortedatum, adres, huisarts en/of specialist van de leerling, de medicatie die 
toegediend is, welke reactie(s) de leerling vertoont en eventueel welke fout is gemaakt.
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3.  Risicovolle handelingen 
- wettelijke regels

Het onderwijzend personeel valt niet onder de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg 
(wet BIG), maar in sommige gevallen wordt men op school betrokken bij de zorg rond een 
ziek kind. In zo’n geval wordt er gevraagd een medische handeling uit te voeren. Aangezien de 
werknemers van het WVC niet bevoegd is om een medische handeling uit te voeren, zal dit in 
principe ook niet uitgevoerd worden. 
 

Bijlagen
Bijlage 1  
Verklaring toestemming tot handelswijze voor als een leerling ziek wordt op school

Bijlage 2 
Verklaring toestemming tot het verstrekken van medicatie op verzoek
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Bijlage 1 
Verklaring toestemming tot handelswijze voor als een leerling ziek wordt op school
Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek wordt of 
zich verwondt. In zo’n geval zal de school altijd contact opnemen met de ouders/verzorgers. Een 
enkele keer komt het voor dat deze personen niet te bereiken zijn. Als deze situatie zich voordoet, 
dan zal de school een zorgvuldige afweging maken of een arts geconsulteerd moet worden. 
Als u met bovenstaande akkoord bent, wilt u dan dit formulier invullen. 
Ondergetekende gaat akkoord met bovengenoemde handelswijze ten behoeve van:

Naam leerling: 

Geboortedatum:

Ziekte en/of beperking:

Mijn kind is overgevoelig voor:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon thuis:

Telefoon werk :

Naam huisarts en telefoon:

Naam behandelend specialist en telefoon:

Te waarschuwen persoon, indien ouders/verzorgers niet te bereiken zijn:

Naam: 

Telefoon thuis en werk:

Wilt u eventuele veranderingen zo spoedig mogelijk doorgeven aan de schoolleiding? 

Ondergetekende:

Naam:

Plaats:

Datum:       

Handtekening: 
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Bijlage 2 
Verklaring toestemming tot het verstrekken van medicatie op verzoek. Ondergetekende geeft 
toestemming voor het toedienen van de hieronder omschreven medicatie aan:

Naam leerling:

Geboortedatum:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Naam ouder/verzorger 1:

Telefoon thuis: 

Telefoon werk:

Naam ouder/verzorger 2:

Telefoon thuis: 

Telefoon werk:

Naam huisarts:

Telefoon:

Naam specialist:

Telefoon: 

 
De medicijnen zijn nodig voor onderstaande ziekte /aandoening:

Naam van het medicijn:

Medicijn dient dagelijks te worden toegediend op onderstaande tijden: 

Medicijnen mogen alleen worden toegediend in de volgende situatie(s):

Dosering van het medicijn:

Wijze van toediening:

Wijze van bewaren:

Ondergetekende, ouder/verzorger van de leerling, geeft hiermee aan de school toestemming voor 
het toedienen van de bovengenoemde medicijnen:

Naam ouder/verzorger 1: Naam ouder/verzorger 2:

Plaats: Plaats:

Datum: Datum:

Handtekening 1: Handtekening 2:


