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Algemeen
In de schoolgids staat een korte tekst opgenomen over schorsen en verwijderen. Daarna wordt
verwezen naar de plek op de website van de school waar het protocol gepubliceerd staat.

Beleid schorsing en verwijdering, op basis WPO, artikel 40
Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig wangedrag door een leerling of diens
ouders/verzorgers. Tevens kan tot schorsing/verwijdering worden overgegaan indien de school van
mening is dat het niet kan voldoen aan het aanbieden van de noodzakelijke onderwijszorg voor de
leerling.
Vier gronden voor schorsing/verwijdering van leerlingen
1. In overeenstemming met de ouders is een Ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld waaruit de
ondersteuningsbehoefte van de leerling blijkt.
De school kan niet (langer) voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. De
verwijdering is onderwijskundig / organisatorische ingegeven. Bij het nemen van een besluit tot
verwijdering zal vooral worden afgewogen of de leerling formeel thuishoort in of toelaatbaar is
tot het speciaal onderwijs of dat de leerling thuishoort in het regulier onderwijs.
Als er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is verkregen van het samenwerkingsverband of als
door een instelling van cluster 1 of 2 een toekenning is afgegeven voor een intensief
arrangement en ouders weigeren met de plaatsing in te stemmen, dan kan over worden gegaan
tot verwijdering.
2. Op basis van ernstig wangedrag van de leerling. Bijvoorbeeld: overtreding van schoolregels
(zoals beschreven in de schoolgids en/of website ), agressief gedrag, bedreiging, vandalisme,
seksuele intimidatie. Voorafgaand aan verwijderen op basis van wangedrag hebben lichtere
maatregelen gefaald en is de leerling en zijn de ouders meermalen gewaarschuwd voor
verwijdering bij niet veranderend gedrag. (in specifieke gevallen wordt hier eerst een OPP
opgesteld alvorens tot verwijdering over te gaan).
3. Grensoverschrijdend gedrag door ouders, (volgens de gedragsregels zoals in de schoolgids en of
op website omschreven) waardoor de relatie ernstig verstoord is geraakt en waarvan het niet
aannemelijk is dat deze herstelt en waarbij deze relatie ‘het ordelijk functioneren van de school’
negatief beïnvloed.
4. Gedrag dat in strijd is met de grondslag van de school.
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Indien sprake is van een ernstig incident of handelingsverlegenheid ontstaat, zal overleg plaatsvinden
tussen de schoolleider en de directeur. De directeur dan wel het bevoegd gezag (bij verwijdering) zal na
dit overleg een besluit voor de te volgen procedure nemen. Deze procedure is vastgelegd in de wet
primair onderwijs (WPO) artikel 40.

Schorsing
De volgende procedure wordt gevolgd door de directeur van de school:
❏ Voorafgaand aan de schorsing brengt de directeur het bevoegd gezag op de hoogte en vraagt
om goedkeuring.
❏ Gedurende de periode van de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd.
Voor zover mogelijk worden er maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het
leerproces van de leerling gewaarborgd kan worden.
❏ De schorsing bedraagt maximaal 1 week. De ouders worden schriftelijk met opgave van redenen
geïnformeerd over het besluit tot schorsing. Als de schorsing meer dan 1 dag betreft wordt deze
digitaal gemeld bij de inspectie via het internet schooldossier.
❏ De betrokken ouders/verzorgers worden door de directeur uitgenodigd voor een gesprek
betreffende de maatregel. Hierbij dienen nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden te worden
verkend, waarbij de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de opvang van de leerling op de
school aan de orde komen.
❏ Van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt
door de ouders/verzorgers voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen.
❏ Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan het bevoegd gezag en de ambtenaar
leerplichtzaken.
❏ Bij schorsing langer dan één dag wordt met opgave van redenen melding gedaan via het
meldingsformulier in het internet schooldossier van de onderwijsinspectie
Bezwaar aantekenen
Ouders kunnen binnen zes weken na het schorsingsbesluit bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag.
Het bevoegd gezag volgt daarbij de procedure uit de Algemene wet bestuursrecht.
Verwijdering
Verwijdering van een leerling van school is een beslissing van het bevoegd gezag. De wettelijke regeling
voor het primair onderwijs is hierbij van toepassing (artikel 40 WPO).
De volgende procedure en afspraken worden gevolgd:
1. Voordat men een beslissing neemt, hoort het bevoegd gezag de betrokken leerkracht en de
directie. Hiervan wordt een verslag gemaakt wat aan de ouders ter kennis worden gesteld en
door de ouders voor gezien wordt getekend.
2. Het verslag wordt ter kennisgeving opgestuurd naar de ambtenaar leerplichtzaken en de
inspectie
3. Het bevoegd gezag informeert de ouders schriftelijk en met redenen over het voornemen tot
verwijdering, waarbij de ouders gewezen wordt op de mogelijkheid van het indienen van hun
zienswijze.
4. De ouders krijgen de mogelijkheid binnen drie weken hun zienswijze in te dienen.
5. Het bevoegd gezag hoort de ouders over hun zienswijze
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6. Het definitief besluit tot verwijdering van een leerling neemt het bevoegd gezag niet eerder dan
dat ervoor zorg is gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Onder
andere school kan ook worden verstaan een school voor speciaal onderwijs, een school voor
speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal
onderwijs.
7. Ouders kunnen binnen zes weken na ontvangst van het definitief besluit tot verwijdering een
bezwaarschrift indienen bij het bevoegd gezag
8. Indien tegen het verwijderingsbesluit bezwaar is gemaakt, besluit het bevoegd gezag in afwijking
van artikel 7:10 van de Algemene wet bestuursrecht binnen vier weken, gerekend vanaf de dag
na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken.
9. Ouders/verzorgers kunnen er ook voor kiezen om een geschil aanhangig te maken bij de
Geschillencommissie Passend Onderwijs. De Geschillencommissie Passend Onderwijs brengt op
verzoek van de ouders/verzorgers binnen tien weken een oordeel uit aan het bevoegd gezag,
rekening houdend met het schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan. Het gaat
hier om een niet-bindend advies waartegen geen bezwaar of beroep kan worden ingesteld.
10. Indien een geschil aanhangig is gemaakt bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs en de
ouders/verzorgers bezwaar hebben gemaakt tegen de beslissing over de verwijdering, neemt
het bevoegd gezag de beslissing op bezwaar niet dan nadat de commissie heeft geoordeeld.
11. De termijn voor het nemen van de beslissing op bezwaar wordt opgeschort met ingang van de
dag waarop het geschil aanhangig is gemaakt bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs tot
de dag waarop de commissie het oordeel heeft uitgebracht.

Bijlagen: (voorbeeldbrieven vos abb)
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