
Protocol Schorsing/verwijdering: 
  

 

Procedure schorsing en verwijdering in regulier en speciaal basisonderwijs. 

 

Schorsing in het primair onderwijs kent geen wettelijke basis en dient slechts als uiterste 

maatregel te worden gehanteerd, bijvoorbeeld indien aan de leerling en de ouders 

herhaaldelijk is aangegeven dat het gedrag van de leerling ontoelaatbaar is maar de 

situatie desondanks niet verbetert.  

 

Het schorsen van een leerling is dan een maatregel om duidelijk te maken aan de leerling en 

ouders dat de grens van aanvaardbaar gedrag bereikt is. Schorsing kan voor één of enkele 

dagen. Deze maatregel kan door de schoolleiding genomen worden, bij voorkeur na 

overleg met het bevoegd gezag en de inspectie en na melding aan de 

leerplichtambtenaar. Daarnaast dienen de redenen/de noodzaak van de schorsing in het 

besluit te worden vermeld. 

  

Aan te raden is de schorsingsdag(en) te gebruiken om een gesprek te voeren met de ouders 

(eventueel met de leerling) om deze zeer ernstige waarschuwing te onderstrepen en 

afspraken te maken over het vervolgtraject.  

 

Verwijdering is een ingrijpende maatregel, zowel voor de school als voor de leerling en diens 

ouders. Daarom beslist niet de directeur over de verwijdering, maar het bevoegd gezag die 

de beslissing gemandateerd heeft naar de directeur Openbaar Onderwijs Meppel. Dit geldt 

zeker voor de verwijdering als sanctie. De schoolleiding is dan meestal zelf betrokken 

geweest bij de voorbereiding van het besluit (gesprekken met de ouders, met het team). Er 

kan een vertrouwensbreuk zijn. Het bevoegd gezag kan geacht worden op grotere afstand 

van de dagelijkse praktijk te staan en de kwestie dus ook met die afstand te beoordelen. Dit 

kan een zorgvuldige besluitvorming bevorderen, iets waar de rechter gezien de zwaarte van 

de maatregel, grote waarde aan hecht.  

 

Belangenafweging:  

Verwijdering kan voor de leerling verstrekkende gevolgen hebben. Hij verlaat een 

vertrouwde omgeving, er is een breuk in zijn ontwikkelingsproces en er bestaat het risico van 

een terugslag op zijn verdere ontwikkeling. Dit geldt zeker bij verwijdering wegens 

wangedrag. Voor de rechter is het daarom van groot belang dat het verwijderingsbesluit 

aangeeft hoe het bevoegd gezag een afweging heeft gemaakt tussen het belang van de 

school bij verwijdering en het belang van de leerling op de school te blijven. Die belangen 

kunnen per geval verschillen.  

 

Gronden voor verwijdering: 
 

1. De school kan niet aan de zorgbehoefte van de leerling voldoen.  

2. Ernstig wangedrag van de leerling of de ouders  

3. Gedrag in strijd met de grondslag (bijzonder onderwijs).  

 

 

 



Procedure verwijdering: 
 

Vraag, alvorens tot verwijdering te besluiten, in ieder geval de mening van de betrokken 

groepsleraar, maar liefst die van het team en ook weer van de inspectie. Geeft dit 

(vastgelegde) gesprek geen aanleiding een laatste keer te proberen de situatie op te lossen, 

besluit dan formeel tot verwijdering en zet de verwijderingsprocedure in gang. Er is voor-

geschreven dat er eerst wordt besloten tot een voornemen tot verwijdering en dat er daarna 

een besluit tot verwijdering wordt genomen. Het verdient aanbeveling reeds het wettelijk 

verplichte onderwijskundig rapport over de leerling opgesteld te hebben. 

 

Nodig de ouders schriftelijk uit voor een gesprek waarin wordt gesproken over het 

voornemen van de school om over te gaan tot verwijdering. Het schoolbestuur en de ouders 

zullen de voorgaande periode geregeld met elkaar gesproken hebben. Door dit gesprek 

weten de ouders dat het bevoegd gezag niet langer bereid is de oplossing op de huidige 

school te zoeken en dat er een nieuwe fase in werking treedt die op verwijdering is gericht. 

 

Onderbouw het voornemen en geef aan waarom het belang van de ouders en de leerling 

moet wijken voor het belang van de school. Geef de reden en het doel van het gesprek 

aan, maar beschrijf ook de verdere procedure, zoals de mogelijkheden om na de schriftelijke 

mededeling en na een definitief besluit daartegen bezwaren kenbaar te maken (in de vorm 

van een zienswijze respectievelijk een bezwaarschrift).   

Het gesprek dient aldus om van de ouders te vernemen wat zij van de voorgenomen 

verwijdering vinden. Licht het voornemen zo nodig toe. Maak een verslag van het gesprek. 

Een gesprek voordat over wordt gegaan tot een besluit waarbij het voornemen tot 

verwijdering wordt medegedeeld is overigens voor openbare scholen niet verplicht, maar 

draagt wel bij aan de zorgvuldigheid van het besluitvormingsproces. Indien voor het 

openbaar onderwijs echter bij verordening een openbare voorbereidingsprocedure is 

vastgesteld, is het gesprek wel verplicht.  

 

Vormt het gesprek met de ouders geen aanleiding van het voornemen af te zien, bericht dit 

dan schriftelijk en onderbouwd, met verwijzing naar het horen, aan de ouders en het 

personeel. Dit is wettelijk niet verplicht maar bevordert de zorgvuldigheid van de 

besluitvorming. 

 

Gedurende acht weken vanaf het moment dat tot verwijdering is besloten moet het 

schoolbestuur zoeken naar een andere school die bereid is de leerling toe te laten.De school 

moet ‘aantoonbaar’ gezocht hebben wil verwijdering toelaatbaar zijn. Registreer daarom 

zorgvuldig en gemotiveerd alle zoek-pogingen en contacten. Het gaat om een 

zogenaamde inspannings-verplichting. Dat betekent dat het schoolbestuur het redelijkerwijs 

noodzakelijke moet hebben gedaan om toelating elders te bewerkstelligen. VOS/ABB 

adviseert het bevoegd gezag van de openbare school zich niet te beperken tot de 

openbare scholen. Bijzondere scholen dienen zich evenmin te beperken tot de eigen 

denominatie. Voor alle bevoegde gezagen geldt dat zij zich evenmin beperken tot scholen 

die bij het eigen samenwerkingsverband WSNS zijn aangesloten.  

 

Bevoegde gezagen moeten alle scholen benaderen die op een redelijke afstand van de 

eigen school zijn gelegen. Dat geldt ook als de leerling een bepaalde zorgbehoefte heeft. 

Het bevoegd gezag neemt contact op met de coördinator van het samen-werkingsverband 

voorzover de leerling een bepaalde zorgbehoefte heeft.  

 



Indien in de acht weken: 

 

 geen school bereid is gevonden de leerling toe te laten, 

 wel een school gevonden is die de leerling wil toelaten maar de ouders weigeren hun 

kind daar aan te melden en het bevoegd gezag zich voldoende heeft ingespannen, 

kan het schoolbestuur definitief tot verwijdering overgaan. Neem hier de voorschriften 

in acht als beschreven in het hoofdstuk over toelating en weigering. Geef 

gemotiveerd aan waarom het belang van de school bij verwijdering uiteindelijk 

zwaarder heeft gewogen dan het belang van de leerling op de school te blijven. De 

rechter hecht hier grote waarde aan.  

 

NB: Er geldt een korte beslistermijn op bezwaar van vier weken. 

 
 


