
BESTUUR SWV VO DELFLANDEN 
Datum: 12-05-2014 

Behorend bij agendapunt:  2 

Onderwerp:  Protocol medisch handelen en handreiking voor besturen 

Korte inhoud: 

In het referentiekader passend onderwijs staat vastgelegd dat een protocol voor medisch handelen op de 

scholen onder de basisondersteuning van de school valt. 

Dit is geen nieuwe activiteit voorscholen, maar met de invoering van passend onderwijs kan het wel 

voorkomen dat op scholen gevraagd wordt om meer medische handelingen te verrichten. 

 

Schoolbesturen kunnen op grond daarvan vragen hebben: 

Onder welke voorwaarden mogen docenten medische handelingen verrichten? Zijn docenten daartoe 

verplicht? Hoe regelen we dat en op welke manier moeten we dat in een protocol vastleggen? Hoe zit het met 

de aansprakelijkheid? 

 

De VO-raad heeft een handreiking opgesteld voor schoolbesturen en scholen, waarin de belangrijkste vragen 

worden beantwoord. Op basis hiervan kunnen de schoolbesturen bepalen hoe zij hiermee, in het kader van 

passend onderwijs, willen omgaan. De handreiking is als bijlage aan dit document toegevoegd. 

 

In de directiekring van 13 maart 2014 is het onderwerp medisch handelen en medicijnverstrekking in het 

voortgezet onderwijs besproken. 

De directiekring heeft, op basis van de bespreking, de onderstaande adviezen geformuleerd, voor het bestuur 

van het SWV VO Delflanden: 

 

1. Maak voor de reguliere scholen van voortgezet onderwijs binnen Delflanden gebruik van één 

gezamenlijk protocol medisch handelen en medicijnverstrekking.  

 

2. Neem het  model protocol medisch handelen van de VO-Raad als uitgangspunt (zie  

http://www.passendonderwijs.nl/toolkit/handreiking-medisch-handelen/ en geeft de directiekring de 

opdracht om dit aan te passen voor het eigen samenwerkingsverband. 

 

3. Laat BIG-geregistreerde handelingen niet uitvoeren door reguliere docenten/onbevoegd personeel, 

maar maak daarvoor afspraken met de schoolarts of met een andere deskundige.  

 

Gevraagd besluit: 

 

Kunnen de schoolbesturen instemmen met : 

 

1. Eén gemeenschappelijk protocol medisch handelen en medicijnverstrekking binnen de reguliere 

scholen van VO in Delflanden, waarbij het model vanuit de VO-raad als leidraad wordt gebruikt. 

 

2. BIG-geregistreerde handelen worden niet uitgevoerd door reguliere docenten, maar door bevoegd 

deskundigen, waar door de school afspraken mee zijn gemaakt en die zijn vastgelegd binnen het 

protocol. 

 

Opmerkingen: 

 

Deadline: 

Financiële consequenties: 

Personele consequenties: 

Publicitaire consequenties: 

 

 

 

 








