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betreft
Schorsing, verwijdering en
passend onderwijs

Met deze notitie willen we informatie geven, zodat voor eenieder duidelijk is
hoe Casa omgaat met schorsing en verwijdering. Casa streeft ernaar een
geschikte leeromgeving te zijn voor iedere leerling.
Als door de aanwezigheid van de betrokken leerling de veiligheid van andere
leerlingen en/of begeleiders niet langer gegarandeerd kan worden, kan er
overgegaan worden tot schorsing van een leerling.
Uiteraard probeert Casa altijd in het belang van het kind te handelen en zal zij
er alles aan doen om middels vroegtijdige en veelvuldige gesprekken met
ouders, schorsing/verwijdering te voorkomen.
De primaire reden voor een schorsing
Op korte termijn;
Plan van aanpak op Casa;
1 - Na een incident worden de ouders gebeld om de leerling op te komen
halen.
2 - Er volgt binnen 24 uur een overleg tussen directie, begeleider, ouders en
kind om de randvoorwaarden voor terugkeer af te spreken. Er wordt gepoogd
het kind binnen 24 uur weer op school terug te hebben.
Voor begeleiding en opvang van het kind in de klas wordt het zorgprotocol
gevolgd.
Op lange termijn;
Het zorgprotocol wordt gevolgd, echter indien zich opnieuw regelmatig
onveilige incidenten voordoen, er geen verbetering zichtbaar is en de
begeleiding onevenredig veel energie van de begeleiders vraagt, ten koste van
de begeleiding van andere leerlingen, dan is Casa niet de geschiktste plek

voor het kind en zijn ondersteuningsbehoefte en geeft Casa aan
handelingsverlegen te zijn. Aan ouders wordt dan gevraagd een andere school
te zoeken en indien zij daar niet in meegaan zal Casa zelf op zoek gaan naar
een alternatieve school. Zodra er een alternatieve school gevonden is, die
bereid is het kind te plaatsen, is Casa niet langer zorgplichtig en gaat Casa
over tot verwijdering.

Definitie
Schorsing: Een schorsing is een besluit van het bevoegd gezag om de leerling,
wegens een bepaalde gedraging, tijdelijk niet toe te laten tot de lessen of tot
Casa. De leerling wordt in een aparte ruimte gezet en gaat daar werken aan
zijn schoolwerk of krijgt schoolwerk mee naar huis.
Verwijdering: Een verwijdering is een besluit van het bevoegd gezag om de
leerling, wegens een bepaalde gedraging, niet meer toe te laten tot de lessen
en tot Casa. Het bevoegd gezag zal een andere school/instelling moeten
vinden die bereid is de leerling toe te laten. Tot die tijd is Casa
verantwoordelijk voor het bieden van onderwijs.
De wettelijke kaders beschreven in verschillende wetten
Primair onderwijs
Schorsing (artikel 40c WPO)
1. Het bevoegd gezag kan met opgave van redenen een leerling
voor een periode van ten hoogste één week schorsen.
2. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders
bekendgemaakt.
3. Het bevoegd gezag stelt de inspectie van een schorsing voor een
periode langer dan één dag schriftelijk en met opgave van
redenen in kennis.
Verwijdering (artikel 40 lid 11 WPO)

Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het bevoegd gezag de betrokken
groepsleraar. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats dan
nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorg 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.
Indien Casa besluit tot schorsing of verwijdering van een leerling, dient ze dit
besluit van te voren met redenen omkleed schriftelijk aan de ouders te sturen.
Ouders krijgen op grond van artikel 4:8 Awb de gelegenheid om hun
zienswijze kenbaar te maken.
Indien ouders bezwaar maken tegen een besluit van verwijdering dient Casa
binnen vier weken nadat de bezwaartermijn verstreken is, een besluit te nemen
op dit bezwaar (artikel 40 lid 12 Wpo).
Voor bijzondere scholen geldt artikel 63 Wpo:
Indien het bevoegd gezag van een bijzondere school op grond van artikel
36, derde lid, een student de toegang weigert, deelt het deze beslissing,
schriftelijk en met redenen omkleed, mede door toezending of uitreiking aan
de student, onverminderd het bepaalde in dat artikellid.
Indien het bevoegd gezag van een bijzondere school op grond van
artikel 40 weigert een leerling toe te laten dan wel een leerling verwijdert,
deelt het de beslissing daartoe, schriftelijk en met redenen omkleed, mede
door toezending of uitreiking aan de ouders. Daarbij wordt tevens de inhoud
van het bepaalde in het derde lid, eerste volzin, vermeld. Voordat het
bevoegd gezag van een bijzondere school op grond van dat artikellid beslist
tot verwijdering van een leerling, hoort het de ouders van de leerling,
onverminderd het bepaalde in dat artikellid. Het bevoegd gezag neemt de
beslissing, bedoeld in de eerste volzin, zo spoedig mogelijk.
Binnen 6 weken na de mededeling, bedoeld in het tweede lid, kunnen
de ouders bij het bevoegd gezag schriftelijk hun bezwaren kenbaar maken

tegen de beslissing. Het bevoegd gezag beslist binnen 4 weken na ontvangst
van de bezwaren. Alvorens te beslissen hoort het bevoegd gezag de ouders.

De Leerplichtwet
In de Leerplichtwet is in artikel 18 lid 1 opgenomen dat scholen verplicht
zijn om een beslissing tot verwijdering terstond te melden bij het college
van B&W.
Schorsing is een maatregel waarbij Casa de toegang van een leerling tot de
klas of Casa tijdelijk ontzegt. De afwezigheid van de leerling wordt dan ook
gezien als een geoorloofde afwezigheid van het geregeld schoolbezoek, zoals
opgenomen in artikel 11 van de Leerplichtwet.
Hoe werkt het schorsen en verwijderen in de praktijk bij passend
onderwijs
Schorsing
Voorbeelden van zaken waardoor scholen beslissen een leerling te schorsen
zijn:
Herhaalde les-/ordeverstoring,
Wangedrag tegenover leerkrachten en/of medeleerlingen van zowel
ouders als leerlingen,
Gebruik van alcohol of drugs tijdens schooltijden.
Redenen voor schorsing kunnen zeer divers zijn.

Procedure Casa
Het schorsen van iedere leerling voert Casa zorgvuldig uit. Casa moet zich dan
ook aan de regels van de schorsingsprocedure houden:
Het bevoegd gezag kan een leerling voor ten hoogste één week (vijf
schooldagen) schorsen.
Dit besluit wordt opgesteld door directie en wordt schriftelijk aan ouders
meegedeeld.

Als het gaat om een schorsing langer dan één dag, dan moet Casa de
Onderwijsinspectie schriftelijk op de hoogte brengen van de schorsing met
opgave van redenen.
Bezwaar door ouders en
Belanghebbenden hebben het recht schriftelijk bezwaar te maken bij het
bevoegd gezag van Casa
. De leerplichtambtenaar hoeft hierover niet te worden geïnformeerd door het
bevoegd gezag, maar dat is voor een goede samenwerking wel wenselijk. Het
bevoegd gezag en de leerplichtambtenaar kunnen hierover afspraken maken.
Dit bezwaar moet uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van het
schriftelijk besluit ingediend zijn (art. 6:7 Awb).
Als dit bezwaar tijdens de schorsing is ingediend, dan kan de leerling alsnog
de toegang tot de lessen worden ontzegd (art. 6:16 Awb).
Belanghebbenden hebben het recht om gehoord te worden. In dit
gesprek kan het ingediende bezwaar mondeling worden toegelicht (art.
7:2 lid 1 Awb).
Het bevoegd gezag moet binnen vier weken na ontvangst een beslissing
nemen op het bezwaar. Deze afwijkende termijn (ipv 6 weken) is opgenomen
in de onderwijswetgeving.
Als de schorsingsperiode voorbij is, wordt de leerling weer toegelaten tot de
lessen.
Gedurende de schorsingsperiode blijft Casa wel verantwoordelijk
voor het onderwijs van de leerling.

