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Protocol 

Onderwijs 

 

 

 

 

Inleiding 
 

Yulius Onderwijs biedt onderwijs aan kinderen met psychische problematiek. Veel van onze leerlingen 

gebruiken hiervoor medicatie die door een arts is voorgeschreven. Soms moet deze medicatie ook onder 

schooltijd worden verstrekt. Leerkrachten / mentoren krijgen dan ook regelmatig het verzoek van 

ouder(s)/verzorger(s)1 om hun kind de door een arts voorgeschreven medicijnen te verstrekken. Voor 

kinderen die (dag)klinisch in behandeling zijn bij Yulius of een andere zorginstelling geldt dat de 

groepsleiding of de behandelverantwoordelijke de leerkracht / mentor verzoekt de medicatie onder 

schooltijd te verstrekken. 

 

Het kan voorkomen dat uw kind tijdens het verblijf op school ziek wordt, zich verwondt, door een insect 

wordt gestoken etc. In zo’n geval zal de school altijd contact opnemen met de ouders, verzorgers of met 

een andere, door hen aangewezen, personen. Een enkele keer komt het voor dat deze niet te bereiken 

zijn. Als deze situatie zich voordoet zal de leraar een zorgvuldige afweging maken of uw kind gebaat is 

met een ‘eenvoudige’ pijnstiller of dat een arts geconsulteerd moet worden. Deze afspraak wordt 

gemaakt met de ouders (zie bijlage 1). 

 

De schoolleiding en de individuele medewerkers aanvaarden met het verrichten van dergelijke 

handelingen een aantal verantwoordelijkheden. Het is van groot belang dat we zeer zorgvuldig handelen. 

Dit in het belang van de gezondheid van kinderen. Maar ook in verband met de aansprakelijkheid, vooral 

omdat medicatie bij verkeerd gebruik gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen. 

Let op: medewerkers van Yulius Onderwijs verrichten geen voorbehouden handelingen, zoals intraveneus 

toedienen van medicijnen.  

 

 

Dit protocol is een aanvulling op het Beleidsplan Een Veilige School en is bindend voor alle medewerkers 

van Yulius Onderwijs.  

 

1 Voor de leesbaarheid van het stuk wordt hierna gesproken over ouders wanneer ouder(s) of verzorger(s) bedoeld worden. 
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1   Verantwoordelijkheden 
 

Aandachtsfunctionaris Medicatieveiligheid  -de orthopedagoog van de locatie-  

Voor medicatieveiligheid is op elke locatie een aandachtsfunctionaris medicatie-veiligheid aangesteld. 

Deze aandachtsfunctionaris is eerste aanspreekpunt op het gebied van medicatieveiligheid, zowel voor 

leerlingen als medewerkers en heeft de verantwoordelijkheid medewerkers op de locatie bewust te 

houden van de geldende afspraken en werkwijzen op het gebied van medicatie.  

 

In dit protocol wordt onderscheid gemaakt tussen leerlingen die (dag)klinisch in behandeling zijn bij Yulius 

of een andere zorginstelling en leerlingen voor wie dit niet geldt. 

 

1.1    Voor leerlingen die niet (klinisch) in behandeling zijn, geldt het volgende 

 

Ouders zijn verantwoordelijk voor:  

 het verzoek medicatie te verstrekken en het ondertekenen van het: `toestemmingsformulier 

verstrekken medicatie op verzoek` (zie bijlage 2); 

 het verstrekken van de juiste en de juiste hoeveelheid medicijnen aan de Yulius onderwijslocatie; 

 het schriftelijk (tijdig) doorgeven van wijzigingen in medicatie en/of dosering. 

 

De leerkracht / mentor is verantwoordelijk voor: 

 het op de juiste manier bewaren van de medicatie. Dit gebeurt in een afgesloten kast of lade in 

de klas of in een daarvoor aangewezen afgesloten ruimte; 

 het verstrekken van de medicatie aan de leerling zoals afgesproken op het: 

`toestemmingsformulier verstrekken medicatie op verzoek` (zie bijlage 2); 

 Als er afgeweken is (wordt) van de vastgelegde afspraken, neemt de leerkracht / mentor contact 

op met de ouders en meldt dit in het dagjournaal van het digitale LVS. 

 

De leerling is verantwoordelijk (of leert verantwoordelijk te zijn) voor: 

 het op het juiste moment innemen van de benodigde medicatie. 

 

1.2    Voor leerlingen die (dag)klinisch in behandeling zijn, geldt het volgende 
 

Ouders zijn verantwoordelijk voor:  

 het verzoek medicatie te verstrekken en het ondertekenen van het: `toestemmingsformulier 

verstrekken medicatie op verzoek` (zie bijlage 2); 

 

Groepsleiding en/of de (hoofd)behandelaar is verantwoordelijk voor: 

 het verstrekken van de juiste en de juiste hoeveelheid medicijnen aan de Yulius Onderwijslocatie; 

 het schriftelijk (tijdig) doorgeven van wijzigingen in medicatie en/of dosering. 

 

De leerkracht / mentor is verantwoordelijk voor:  

 het op de juiste manier bewaren van de medicatie. Dit gebeurt in een afgesloten kast of lade in 

de klas of in een daarvoor aangewezen afgesloten ruimte; 

 het verstrekken van de medicatie aan de leerling zoals afgesproken op het: 

`toestemmingsformulier verstrekken medicatie op verzoek` (zie bijlage 2) 

 Als er afgeweken is (wordt) van de vastgelegde afspraken, neemt de leerkracht / mentor contact 

op met de ouders of groepsleiding en meldt dit in het dagjournaal van het digitale LVS.  

 

De leerling is verantwoordelijk (of leert verantwoordelijk te zijn) voor: 

 het op het juiste moment innemen van de benodigde medicatie. 
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2   Werkwijze verstrekken van medicatie  
 

We werken op de volgende manier bij het verstrekken van medicatie aan leerlingen2: 

 

2.1    Vooraf 
1. Een arts schrijft het gebruik van medicatie door een leerling onder schooltijd voor. Ouders melden 

dit bij de aandachtsfunctionaris van de Yulius school van hun kind.  

Leerling ouder dan 12 jaar: 

 De behandelende arts maakt met de leerling/ouders afspraken over de mate van 

zelfstandigheid die verwacht mag worden van de leerling/ouders wat betreft beheer, 

gebruiken en innemen van de medicatie. Daarnaast beoordeelt de behandelende arts in 

hoeverre de leerling in staat is om de medicatie in eigen beheer te hebben. 

 Op het moment dat de leerling zich niet houdt aan de gemaakte afspraken kan de 

toestemming om zelf medicatie in beheer te hebben door de ouders of de 

aandachtsfunctionaris worden ingetrokken. 

 

2. Ouders vullen `het toestemmingsformulier medicatiegebruik op school`(bijlage 1) in.  

Dit gebeurt bij start van het medicatiegebruik en/of bij aanmelding op de Yulius-school.  

Let op: medewerkers van Yulius Onderwijs verstrekken geen medicatie waarvan de toediening valt 

onder de zogenaamde voorbehouden handelingen (denk aan medicatie die intraveneus wordt 

verstrekt). 

 

3. De aandachtsfunctionaris zorgt ervoor dat betreffende formulier in het digitale LVS wordt 

opgeslagen. Indien de behandelend arts, de ouders, de orthopedagoog en de leerkracht / mentor in 

samenspraak hebben besloten dat een leerling zelf zijn medicatie in beheer kan hebben, dan 

moeten ouders èn de behandelend arts hiervoor schriftelijk toestemming verlenen. Deze 

toestemmingsverklaring wordt eveneens bewaard in het digitale LVS van de leerling. 

 

4. Ouders geven de leerkracht / mentor een instructie over welke medicijnen de leerling moet krijgen 

op welk tijdstip. Bij de verstrekking van de medicatie door de ouder aan de de leerkracht / mentor  

dient de naam, geboortedatum en dosering duidelijk vermeld te zijn op de medicatiedoos. 

 

5. Zolang ouders (nog) geen toestemmingsverklaring hebben ingevuld, verstrekken medewerkers van 

Yulius Onderwijs geen medicatie.  

 

6. Ouders zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in de voorgeschreven medicatie. 

Indien nodig geven zij de leerkracht / mentor de nieuwe instructies. Bij evaluatie van het OPP 

bespreken de leerkracht / mentor en ouders of er wijzigingen zijn rondom medicatiegebruik.  

Let op: als een leerling nieuwe medicijnen krijgt, of dat bijvoorbeeld de dosering moet worden 

ingesteld, waardoor deze tussendoor wordt aangepast zijn ouders/ verzorgers ervoor 

verantwoordelijk dit schriftelijk aan de aandachtsfunctionaris door te geven.  

Alle wijzigingen worden schriftelijk doorgegeven door invullen van  `een 

wijzigingsformulier`(bijlage 3). Daarnaast wordt de dosering door de ouder/verzorger in de 

medicatiedoos aangepast. De aandachtsfunctionaris zorgt ervoor dat het wijzigingsformulier in het 

digitale LVS wordt opgeslagen. 

 

 

2 Voor leerlingen die (dag)klinisch in behandeling zijn geldt dat waar in deze paragraaf ‘ouders’ staat, groepsleiding en/of de 

behandelaar verantwoordelijk is.  
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2.2    Verstrekken van medicatie 
 

1. Ouders geven de medicatie dagelijks, wekelijks of maandelijks (in afgepaste hoeveelheden) in een 

medicatiedoos af aan de de leerkracht/ mentor. Ouders zijn hiervoor verantwoordelijk. 

 

2. Een leerling ouder dan 12 jaar mag, op verzoek van ouders, na toestemming van de behandelend 

arts en in overleg met de aandachtsfunctionaris, zelf zijn/haar medicatie meenemen naar school. 

Deze afspraken worden vastgelegd in: `het toestemmingsformulier verstrekken medicatie op 

verzoek`(bijlage 2). 

 

3. Een leerling jonger dan 12 jaar mag zelf geen medicatie meenemen naar school. In dat geval 

maken de ouders afspraken met de aandachtsfunctionaris en de leerkracht / mentor over het 

afgeven van de medicatie. 

 

4. De leerkracht / mentor bewaart de medicatie in een afsluitbaar kluisje in een lade of kast in de 

klas of in een daarvoor aangewezen afsluitbare ruimte. De vaste leerkracht / mentor van de 

leerlingen verstrekt de medicatie aan de leerling. Bij diens afwezigheid doet de vervangende 

leerkracht / mentor dit. De leerling moet de medicatie direct innemen in het bijzijn van de 

leerkracht / mentor.  

 

5. Als de leerkracht / mentor vragen heeft over de medicatie of er is iets niet duidelijk, dan vraagt 

hij (telefonisch) om verduidelijking aan ouders. 

 

6. Indien de leerling de Yulius onderwijslocatie verlaat, overhandigt de leerkracht / mentor de 

medicatiedoos met eventuele resterende medicatie aan de ouders. 

 

7. Yulius onderwijs bewaart alle toestemmingsverklaringen in het digitale LVS van de leerling.  

 

8. De leerkracht / mentor mag medicatie nooit op eigen initiatief in een andere dosering of op 

andere tijden dan de aangegeven momenten verstrekken. 

 

9. De leerkracht / mentor meldt afwijkingen van de overeengekomen afspraken rondom de 

verstrekking van medicatie te allen tijde in het dagjournaal van het digitale LVS. 
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2.3    Problemen met het innemen van medicatie 

 

Een leerling heeft medicatie thuis (mogelijk) niet ingenomen: 

Soms blijkt in de taxi of bij aankomst op school dat een leerling zijn medicatie niet heeft ingenomen, 

doordat de leerling dat vertelt of vanuit geobserveerd gedrag. De school belt dan naar ouders met de 

vraag de medicatie alsnog te komen verstrekken of vragen toestemming aan ouders of de leerling dit 

zelfstandig mag gaan halen (ouders bevestigen schriftelijk dat deze toestemming is gegeven). 

 

Een leerling weigert medicatie op school in te nemen: 

Weigert de leerling de medicatie in te nemen? De leerkracht / mentor overlegt dan zo snel mogelijk 

met ouders3 en de aandachtsfunctionaris over wat op dat moment nodig en haalbaar is. De leerling 

moet de geweigerde medicatie direct teruggeven aan de leerkracht / mentor.  

De leerkracht / mentor maakt hier melding van in het logboek van het LVS (stuurt een kopie van de 

logboekmelding naar de aandachtsfunctionaris). 

 

Overige probleemsituaties: 

Ook in andere probleemsituaties licht de leerkracht / mentor de ouders2 en de aandachtsfunctionaris 

in. Bijvoorbeeld als een leerling geen, te weinig, te veel of verkeerde medicatie heeft meegekregen of 

als hij/zij heeft overgegeven.  

Bij ernstige incidenten licht de leerkracht / mentor direct de schooldirecteur in. In geval van 

bijvoorbeeld bijwerkingen of als de leerling ziek wordt, belt de leerkracht / mentor de behandelend 

(huis)arts van de leerling of het landelijke alarmnummer 112. 

 

 

2.4    Aansprakelijkheid4 
 

Het medicatieprotocol en de afspraken die zijn bevestigd in de toestemmingsformulieren, zijn leidend. 

Mocht er een situatie voorkomen van onjuist beheer of verstrekken van medicatie  

-waarbij geen sprake is van kwade opzet- dan is Yulius Onderwijs hiervoor verzekerd. Een claim n.a.v. het 

verstrekken van bijvoorbeeld foutieve medicatie of onjuiste dosering wordt gedekt vanuit onze 

aansprakelijkheidsverzekering. 

 

 

 

 

3 Indien een leerling (dag)klinisch in behandeling is bij Yulius of een andere zorginstelling, wordt ook de groepsleiding en/of de 

behandelaar hierover geïnformeerd. 
4 Herziene 'handreiking medisch handelen in het basisonderwijs', 07-09-2018|PO raad  

Voor werkzaamheden die in het kader van een dienstbetrekking worden verricht heeft artikel 6:170 Burgerlijk Wetboek een speciale 

aansprakelijkheidsregeling vastgelegd. 
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Bijlage 1 Toestemmingsformulier medicatiegebruik op school 
 

Naam leerling:   

Geboortedatum:  

Naam ouder(s)/verzorger(s):  

Wie kunnen we waarschuwen bij 

calamiteiten: 

 

2e persoon indien niet bereikbaar:  

 

1 Leerling wordt ziek op school 

 

Verklaring: Toestemming tot handelwijze voor als het kind ziek wordt op school  

 

Het kan voorkomen dat uw kind tijdens het verblijf op school ziek wordt, zich verwondt, door een insect 

wordt gestoken etc. In zo’n geval zal de school altijd contact opnemen met de ouders, verzorgers of met 

een andere, door hen aangewezen, personen. Een enkele keer komt het voor dat deze niet te bereiken 

zijn. Als deze situatie zich voordoet zal de leraar een zorgvuldige afweging maken of uw kind gebaat is 

met een ‘eenvoudige’ pijnstiller of dat een arts geconsulteerd moet worden.  

  

Ondergetekende gaat wel / niet akkoord met bovengenoemde handelwijze:  

(doorstrepen wat van toepassing is) 

Handtekening:   

Naam: 

Datum:  

 

2 Overgevoeligheid of allergieën 
 

Is er sprake van overgevoeligheden op onderstaande producten  Ja / Nee 

(doorstrepen wat van toepassing is) 

MEDICIJNEN:  

ONTSMETTINGSMIDDELEN:  

SMEERSELTJES tegen bv insectenbeten:   

PLEISTERS:  

OVERIG:   

 

Ruimte voor zaken die hierboven niet genoemd zijn:  

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

 .........................................................................................................................................................  
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Bijlage 2 Toestemmingsformulier verstrekken medicatie 

    op verzoek 
 

Naam van de arts(en) die de 

medicijnen heeft (hebben) 

voorgeschreven: 

 

Behandelend arts geeft 

toestemming dat leerling zelf 

verantwoordelijk kan zijn: 

Leerling is > dan 12 jaar: Handtekening  

medicatie zelfstandig 

meenemen  

Ja / Nee  

 

medicatie zelfstandig 

innemen 

Ja / Nee  

 

Telefoonnummer  

Medicatie 

Naam medicijn 1:  

Zijn er bijzondere risico’s of 

bijwerkingen bekend van dit 

medicijn? 

 

Het medicijn:   dient dagelijks te worden verstrekt om:  

  Uur      

  Uur 

  Uur     

 mag alleen worden verstrekt in de volgende situatie(s): 

 

 

Dosering van het medicijn: 

 

 

 

Medicatie 

Naam medicijn 2:  

Zijn er bijzondere risico’s of 

bijwerkingen bekend van dit 

medicijn? 

 

Het medicijn:   dient dagelijks te worden verstrekt om:  

  Uur      

  Uur 

  Uur     

 mag alleen worden verstrekt in de volgende situatie(s): 

 

 

Dosering van het medicijn: 

 

 

 

 

Ouders/verzorgers geven hiermee toestemming voor het verstrekken van bovengenoemde medicijnen door 

de leerkracht / mentor: 
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Handtekening:   

Naam 

Datum  

 

Ouders/verzorgers geven hiermee toestemming dat leerling zelf verantwoordelijk gehouden kan worden 

voor het meenemen en innemen van bovengenoemde medicijnen: 

 

Ouders, verzorgers en leerling verklaren hierbij zorgvuldig om te gaan met het gebruik van medicatie 

conform voorschrift arts, waarbij geen medicatie gedeeld wordt met derden. 

Handtekening:  

 

 

 

 

 
Naam: 

Datum  

 

Indien er wijzigingen op bovengenoemde afspraken nodig zijn worden deze dmv een wijzigingsformulier 

schriftelijk aan de aandachtsfunctionaris van de school doorgegeven. 

 

Handtekening voor akkoord Yulius Onderwijs: 

 

Handtekening:  

 

 

 

 

 
Naam: 

Functie:  

Datum:  
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Bijlage 3 Wijzigingsformulier 
 

Naam Leerling  

Geboortedatum   

Wijzigingen gaan in op:  ___ / ___/ ________ 

Naam van de arts(en) die de 

medicijnen heeft (hebben) 

voorgeschreven 

 

Behandelend arts geeft 

toestemming dat leerling zelf 

verantwoordelijk kan zijn. 

Leerling is > dan 12 jaar: Handtekening  

medicatie zelfstandig 

meenemen  

Ja / Nee  

medicatie zelfstandig  

innemen 

Ja / Nee  

Telefoonnummer  

Naam medicijn 1  

Zijn er bijzondere risico’s of 

bijwerkingen bekend van dit 

medicijn? 

 

Het medicijn werd verstrekt op:  werd dagelijks verstrekt om:  

  Uur      

  Uur 

  Uur     

 mocht alleen worden verstrekt in de volgende situatie(s): 

 

Het medicijn:  dient dagelijks te worden verstrekt om:  

  Uur      

  Uur 

  Uur     

 mag alleen worden verstrekt in de volgende situatie(s): 

 

Dosering van het medicijn:  

Wijziging in dosering van het 

medicijn: 

 

Is er sprake van een opbouw? 

Hoe ziet deze opbouw eruit in 

dosering en / of tijd: 

 

Handtekening:   

Naam: 

Datum: 
 

Plaats:  

 


