Toelating, schorsing en verwijdering
De bevoegdheid tot toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd
gezag (schorsing en verwijdering) of bij de directies (toelating) van de scholen van Eduquaat.
De meeste leerlingen worden probleemloos toegelaten en krijgen nooit met schorsing of
verwijdering te maken. Maar soms wordt een leerling niet toegelaten op school of ziet het
bevoegd gezag geen andere uitweg dan over te gaan tot schorsing of zelfs verwijdering van
een leerling. Een zorgvuldige uitvoering van de regels en procedures die de onderwijswetten
voorschrijven, is dan in het belang van alle partijen: de leerling, de ouders/verzorgers, het
bevoegd gezag/de directies en de school.
Niet toegelaten worden
Hiervoor verwijzen wij naar het protocol “Aannamebeleid Eduquaat”. Zoals dit ook te vinden
is op de site van Eduquaat: http://www.eduquaat.nl.
Schorsing
Een schorsing duurt, volgens de regels van het Inrichtingsbesluit WVO, maximaal vijf
schooldagen. De leerling dient daarna in beginsel weer toegelaten te worden op school. De
woorden “in beginsel” betekenen dat er een apart, goed onderbouwd besluit noodzakelijk is,
wanneer de directeur het besluit neemt tot een nieuwe of verlengde schorsing. Een
uitzondering op de maximale duur van de schorsing vormt een schorsing die ingaat, terwijl er
overleg gaande is over de definitieve verwijdering van een leerling. De schorsing duurt dan
net zo lang als de tijd die nodig is om te komen tot een beslissing over de eventuele
verwijdering.
De directeur (bevoegd gezag) informeert de leerling en de ouders/verzorgers in ieder geval
schriftelijk over:
 de reden en de duur van de schorsing
 de mogelijkheid van bezwaar
 de manier, waarop dit bezwaar kenbaar gemaakt moet worden
Bij een schorsing van meer dan één dag is de directeur verplicht ook de Inspectie van het
Onderwijs op de hoogte te stellen. Bovendien wordt de leerplichtambtenaar dan
geïnformeerd.
Voor het basisonderwijs geldt de volgende algemene rechtsregel: wie tot het meerdere (=verwijdering
van een leerling) bevoegd is, is ook bevoegd tot het mindere (=schorsing). Dit betekent dat zowel voor
een verwijdering als voor een schorsing dezelfde procedure en zorgvuldigheid vereist zijn.

Verwijdering
Verwijdering is een uiterste maatregel die door de wetgever aan strikte voorwaarden is
gebonden. Voordat het besluit tot verwijdering genomen kan worden, dient het bevoegd
gezag de leerling (12+), de ouders/verzorgers en (in het basisonderwijs) de groepsleerkracht
te horen. Zodra het besluit tot verwijdering daadwerkelijk een feit is, informeert het bevoegd
gezag de ouders/verzorgers in ieder geval schriftelijk over:
 de verwijdering en de reden daarvan
 de wijze, waarop bezwaar tegen de verwijdering gemaakt kan worden
Het bevoegd gezag stuurt een kopie van haar brief naar de Inspectie van het Onderwijs en
de leerplichtambtenaar.
Definitieve verwijdering kan in beginsel alleen plaatsvinden, wanneer het bevoegd gezag een
andere school bereid heeft gevonden de leerling toe te laten. In het basisonderwijs geldt
echter de regel dat er toch tot verwijdering kan worden overgegaan, indien de school zonder
succes acht weken lang heeft gezocht naar een andere school. Dit heet een
inspanningsverplichting en moet aantoonbaar zijn. De inspanningsverplichting vervalt zodra
een andere school bereid is gevonden om de verwijderde leerling op te nemen óf na acht
weken.

