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AANVULLINGEN OP HET PROTOCOL 
1. De school is niet verplicht medewerking te geven aan het verrichten van medische handelingen. Indien 

de school geen medische handelingen wil verrichten moet dit vastgelegd worden in een overeenkomst 
met de ouders (zie ook punt 6 en 7). 

2. Een individuele leerkracht kan nooit gedwongen worden medische handelingen te verrichten tenzij er 
een levensbedreigende situatie ontstaat waarbij eerste hulp verleend moet worden; 

3. De school heeft een zorgplicht, ook voor leerlingen met een chronische ziekte.  
4. Wanneer een medewerker medische handelingen verricht en het gaat mis is de school verzekerd bij 

een eventuele aansprakelijkheidsstelling. Aansprakelijkheid kan niet uitgesloten worden bij opzet of 
grove schuld. 

5. De zorgplicht verplicht de directeur om duidelijke instructies aan het team te geven. Voor een teamlid 
moet duidelijk zijn hoe te handelen en wat er kan gebeuren. Dat geldt ook voor medewerkers bij het 
overblijven of vrijwilligers die helpen bij bijvoorbeeld een uitje. 

6. In een gesprek met de ouders moet duidelijk overeen gekomen worden welke handelingen een 
medewerker wel en niet mag verrichten van de ouders. Tevens wordt afgesproken wanneer de ouders 
worden benaderd en hoe ze bereikbaar zijn. Deze afspraken moeten op papier gezet worden, voorzien 
van een handtekening van beide partijen.  

7. In een gesprek met de ouders wordt kenbaar gemaakt welke handelingen de medewerkers niet 
wensen te verrichten en dat de ouders daar zelf voor naar school moeten komen (of bijvoorbeeld een 
verpleegkundige). Deze afspraken moeten op papier gezet worden, voorzien van een handtekening 
van beide partijen.  

8. Het advies is om een groep vaste personen te belasten met medische handelingen. Deze groep kan 
zich daarin bekwamen en wellicht een bekwaamheidsverklaring van een arts krijgen. Uiteraard kunnen 
de medische handelingen op de school dan ook alleen maar door deze groep vaste personen verricht 
worden.  
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