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Inleiding 

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling 

en/of ouders/verzorgers waardoor de orde, rust en veiligheid op school in gevaar komt.   

Dit protocol is onderdeel van het integrale veiligheidsplan, waarin staat omschreven welke 

interventies wij plegen om te zorgen voor rust en veiligheid binnen de school en hoe wij 

handelen bij grensoverschrijdend gedrag, zonder dat er sprake is van schorsing of verwijdering. 

In dit protocol worden de procedures omschreven rondom tijdelijke uitsluiting van onderwijs, 

schorsing en verwijdering. De wet- en regelgeving vanuit het Ministerie van OC&W, de 

onderwijsinspectie en de Geschillencommissie passend onderwijs zijn hierbij leidend.  

 

Tijdelijke uitsluiting van onderwijs ¹ 

Een ernstig incident kan leiden tot tijdelijke uitsluiting van onderwijs van een leerling met 

onmiddellijke ingang. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

 In geval van tijdelijke uitsluiting van onderwijs wordt de leerling voor de rest van de 

dag de toegang tot de school ontzegd. Dit noemen wij een time-out. Voor zover als 

mogelijk worden er maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces 

van de leerling gewaarborgd kan worden. 

 

 Tenzij redelijke gronden zich daartegen verzetten, worden de ouders/verzorgers 

onmiddellijk van het incident en de tijdelijke uitsluiting van onderwijs (de time-out) 

gemotiveerd op de hoogte gebracht. ² 
 

 De maatregel geldt alleen voor de duur van de dag waarop het incident heeft 

plaatsgevonden of gaat direct in de dag nadat het incident heeft plaatsgevonden indien 

dit aan het einde van de schooldag was. 
 

 Na de periode van tijdelijke uitsluiting vindt er altijd een herstelgesprek plaats voordat 

de leerling de groep weer betreedt. Bij dit gesprek zijn ouders, de directie (of een 

afgevaardigde van de directie), de leerkracht en de leerling aanwezig. Indien wenselijk 

en in overleg tussen school en ouders/verzorgers wordt dit gesprek gevoerd zonder de 

aanwezigheid van de leerling. 
 

 Van het incident en het herstelgesprek wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt 

door de ouders/verzorgers voor gezien getekend of digitaal voor gezien akkoord 

bevonden en opgenomen in het leerlingdossier. 
 

 Afgesproken wordt of en zo ja welke interventies nodig zijn om in de toekomst het 

ongewenste gedrag van de leerling te voorkomen. Zo nodig wordt een individueel 

handelingsplan opgesteld. 
 

 De maatregel kan alleen wordt toegepast na goedkeuring en onder 

verantwoordelijkheid van de directeur van de school. 
 

 De maatregel wordt na toepassing schriftelijk gemeld aan het bevoegd gezag.   
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¹ De tijdelijke uitsluiting van onderwijs is geen officieel instrument, maar kan niettemin 

bruikbaar zijn bij onveilige situaties die om directe actie vragen of bij het herstellen van de rust 

binnen de school: het is principieel geen strafmaatregel maar een ordemaatregel in het belang 

van de school. Daarom wordt er in het dossier van de leerling geen aantekening opgenomen 

van schorsing, maar van een omschrijving van het incident en de gemaakte afspraken. 

² Als veiligheid voorop staat, moet de tijdelijke uitsluiting niet afhankelijk zijn van het contact 

met ouders/verzorgers. Het kan gebeuren dat ouders/verzorgers niet bereikbaar zijn. Dan 

zullen wij gebruik maken van het opgegeven noodnummer. Eventueel is het verwijderen uit de 

klas en opvang elders nog een oplossing.  

 

Schorsing en verwijdering 

Soms is er sprake van gedragsproblematiek waardoor andere leerlingen niet optimaal kunnen 

leren of hun veiligheid zelfs in het geding is. In andere situaties weet de school niet direct een 

passende oplossing of is deze niet meteen voor handen. Een basisschool mag een kind in 

bepaalde gevallen schorsen of verwijderen. Dan heeft het kind (tijdelijk) geen toegang tot de 

school. 

Schorsen:  

 Schorsen gebeurt altijd door het bevoegd gezag, net als bij verwijderingen. Daarbij 

moet het bevoegd gezag schriftelijk aan ouders aangeven wat de reden is voor de 

schorsing.  

 Een geschorst kind mag tijdelijk geen lessen volgen en mag niet op school komen.  

 De school mag een kind maximaal 1 week (5 schooldagen) schorsen.  

 Voor zover mogelijk worden er maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het 

leerproces van de leerling gewaarborgd kan worden. De school is verantwoordelijk om 

te zorgen dat schoolwerk beschikbaar is voor de leerling. Ouders/verzorgers zijn 

verantwoordelijk erop toe te zien dat de leerling het schoolwerk maakt. Mochten er 

zwaarwegende redenen zijn waardoor het beter is dat de leerling gedurende de 

schorsingsperiode geen schoolwerk maakt, dan kan hier in overleg tussen school en 

ouders/verzorgers van afgeweken worden.  

 Als een leerling langer dan 1 dag geschorst wordt, is de school verplicht dit te melden 

bij de onderwijsinspectie.  

 Na de periode van schorsing vindt er altijd een herstelgesprek plaats voordat de 

leerling de groep weer betreedt. Bij dit gesprek zijn ouders, de directie (of een 

afgevaardigde van de directie), de leerkracht en de leerling aanwezig. Indien wenselijk 

en in overleg tussen school en ouders/verzorgers wordt dit gesprek gevoerd zonder de 

aanwezigheid van de leerling. 

 Indien noodzakelijk wordt er een gesprek met ouders/verzorgers gevoerd waarbij 

nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden worden verkend, waarbij de mogelijkheden en de 

onmogelijkheden van de opvang van de leerling op de school aan de orde komen.  
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 Van de schorsing en het gesprek met ouders/verzorgers wordt een verslag gemaakt. 

Dit verslag wordt door de ouders/verzorgers voor gezien getekend of digitaal voor 

gezien akkoord bevonden en opgenomen in het leerlingdossier. 

 Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan: 

o Het bevoegd gezag; 

o De ambtenaar van de leerplichtzaken van de gemeente waarin de leerling woont; 

o De inspecteur van het onderwijs 

 

 Verwijdering: 

Wanneer schorsen van een leerling al meerdere keren is toegepast of wanneer een kind iets 

zeer ernstigs heeft gedaan kan de school een kind verwijderen. 

De school kan om verschillende redenen besluiten een leerling te verwijderen, bijvoorbeeld als: 

o De school een leerling niet de speciale zorg kan bieden die een leerling nodig heeft 

(handelingsverlegenheid van de school); 

o Wangedrag van de leerling, waardoor de orde, rust en veiligheid op school in gevaar 

komt; 

o Wangedrag van de ouders; 

o Er ernstige conflicten zijn (ook als de ouders daarbij betrokken zijn); 

o Er een situatie van onveiligheid ontstaat in de school door toedoen van de leerling en/of 

ouders. 

Bij verwijdering gelden de volgende voorwaarden: 

 Het besluit een leerling te verwijderen moet schriftelijk, met opgaaf van redenen, door 

het bevoegd gezag (schoolbestuur) aan ouders worden bekend gemaakt.  

 

 Bij verwijdering heeft de leerling geen toegang meer tot de school.  
 

 Het bevoegd gezag moet eerst naar het verhaal van ouders, de leerling en de 

leerkracht luisteren en de leerplichtambtenaar en de Inspectie van het Onderwijs direct 

inlichten over het besluit tot verwijdering. 
 

 Van de verwijdering en het gesprek met ouders/verzorgers wordt een verslag gemaakt. 

Dit verslag wordt door de ouders/verzorgers voor gezien getekend of digitaal voor 

gezien akkoord bevonden en opgenomen in het leerlingdossier. 

 

Bezwaar maken tegen verwijdering 

 Ouders kunnen binnen 6 weken nadat het besluit schriftelijk bekend is gemaakt 

bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag (schoolbestuur) van de school.  

 

 Het bevoegd gezag geeft u de kans om uw bezwaar mondeling toe te lichten.  
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 Binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift beslist het bevoegd gezag 

opnieuw over de verwijdering.  

 

 Ouders hebben recht op inzage in het dossier van hun kind.  

 

 Tijdens de bezwaarprocedure kan de school het kind weigeren. Als ouders erop staan 

dat de school de leerling wel toelaat: 

 

o Kunnen ouders/verzorgers om een voorlopige voorziening vragen bij de 

bestuursrechter (openbare school) 

o Kunnen ouders/verzorgers een kort geding aanspannen bij de civiele rechter 

(school voor bijzonder onderwijs 

 

 De school mag een leerling pas definitief verwijderen als het bestuur een andere school 

bereid heeft gevonden om de leerling te plaatsen.  

 

 Mochten de ouders het niet eens zijn met de plaatsing op deze school, dan wordt er 

verwacht dat de school met de ouders in overleg gaat om tot overeenstemming te 

komen. Lukt dat niet binnen afzienbare tijd, dan dient er zo snel mogelijk contact 

opgenomen te worden met het samenwerkingsverband en de leerplichtambtenaar.  

 

 Als ouders het niet eens zijn met de verwijdering van hun kind, kunnen zij bezwaar 

maken bij de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)1. Gegevens over de GPO 

zijn achter in de schoolgids opgenomen. 

Schorsing en verwijdering zijn voor leerlingen ingrijpende maatregelen. Scholen voor 

(voortgezet) speciaal onderwijs worden juist in staat geacht om te kunnen gaan met 

gedragsproblemen van leerlingen. Hierbij past dat zij zich kunnen verantwoorden voor het 

schorsen of verwijderen van leerlingen. 

Regels rondom schorsen (voortgezet) speciaal onderwijs 

De mogelijkheid om leerlingen te schorsen, is nog redelijk nieuw in de Wet op de 

expertisecentra (vanaf 1 augustus 2014 in de wet opgenomen). Bij het schorsen van een 

leerling toetst de inspectie of de school en/of het bestuur zich aan de wet houdt en controleert 

de volgende punten:  

                                                                 

1 Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) 

Onderwijsgeschillen 

Postbus 85191 

3508  AD Utrecht 

030-2809590 

info@onderwijsgeschillen.nl  

 

mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
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o Het bevoegd gezag kan met opgaven van redenen een leerling voor een periode van ten 

hoogste één week schorsen. 

o Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders dan wel, indien de leerling 

meerderjarig en handelingsbekwaam is, aan de leerling bekendgemaakt. 

o Het bestuur stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag 

schriftelijk en met opgave van redenen in kennis. De schorsing dient via ISD gemeld te 

worden.    

o Ook wanneer de school het voornemen heeft een leerling te verwijderen, mag de daar 

eventueel aan voorafgaande schorsing maximaal een week duren. De resterende tijd dient 

de school de leerling binnen de school onderwijs aan te bieden. 

 

Regels rondom verwijdering (voortgezet) speciaal onderwijs 

Voor het verwijderen van een leerling van een school voor speciaal onderwijs (so) of voortgezet 

speciaal onderwijs (vso) gelden regels. Hieronder een toelichting: 

o Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het bestuur de betrokken lera(a)r(en) en de 

ouders en neemt deze gesprekken op in het leerlingdossier.  

o Het bevoegd gezag informeert de ouders schriftelijk over de verwijdering. In deze brief 

moet de aard van de verwijdering moet duidelijk worden verwoord en met redenen worden 

omkleed. Zie voorbeeldbrief in bijlage. 

o Het bestuur informeert de Inspectie van het Onderwijs over de voorgenomen verwijdering. 

o Binnen 6 weken na de schriftelijke mededeling kunnen de ouders bij het bevoegd gezag 

schriftelijk hun bezwaren kenbaar maken tegen de beslissing tot verwijdering.  

o Het bevoegd gezag beslist binnen 4 weken na ontvangst van de bezwaren, maar mag pas 

beslissen: 

a. na overleg met de inspecteur en desgewenst met andere deskundigen, 

b. nadat de ouders kennis hebben kunnen nemen van de op de beslissing betrekking 

hebbende adviezen of rapporten, en 

c. de ouders opnieuw zijn gehoord. 

o Voor leerlingen van (voormalig) cluster 3 en 4 betreft dat de definitieve verwijdering van 

een leerplichtige leerling vindt niet eerder plaats dan nadat het bevoegd gezag ervoor heeft 

zorggedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten.  

o Voor leerlingen van (voormalig) cluster 1 of 2: Het bevoegd gezag kan tot definitieve 

verwijdering overgaan indien aantoonbaar gedurende 8 weken zonder succes is gezocht 

naar een school of school waarnaar kan worden verwezen. Daarna is de 

leerplichtambtenaar aan zet. 

Ouders of meerderjarige leerlingen kunnen sinds 1 augustus 2014 een geschil over de 

verwijdering van een leerling aanhangig maken bij de Tijdelijke geschillencommissie toelating 

en verwijdering. De inspectie stelt zich in deze gevallen dan ook terughoudend op. Signalen of 

een groot aantal procedures bij bijvoorbeeld de Tijdelijke geschillencommissie toelating en 

verwijdering kunnen voor de inspectie aanleiding zijn voor nader onderzoek. 
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Bijlage voorbeeldbrief SCHORSING 

 

LOGO 

Huizen, 

 

Datum, 

  

Betreft: melding schorsing  

 

Aan de ouders/verzorgers van  

 

 

 

Geachte ouders, 

 

Hierbij laat ik u weten dat …… geschorst is van ……. tot ……. 

 

Dit houdt in dat hem/haar in deze periode de toegang tot de school is ontzegd.  

Uw zoon/dochter is geschorst wegens …… (gedrag beschrijven) 

 

Uw zoon/dochter bezoekt onze school vanwege gedragsproblemen. Hi/zij volgt een traject om 

hem/haar te ondersteunen met deze problemen om te gaan.  

In het kader van het traject is deze schorsing noodzakelijk om uw zoon/dochter te laten 

reflecteren over zijn/haar gedrag.  

Tijdens de duur van de schorsing kan de leerling onderwijs blijven volgen door huiswerk 

te laten ophalen en brengen 

 

U heeft reeds een uitnodiging ontvangen voor een gesprek op ……om ..… uur of 

Wij nodigen u uit voor een gesprek op …… om ……uur. 

 

U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken. Dit is mogelijk door binnen zes weken een 

bezwaarschrift, met redenen omkleed, te sturen naar ondergetekende. Dit kan per brief of per 

mail. 

 

Ik vertrouw u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Als u nog vragen hebt, kunt u 

uiteraard contact met mij opnemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Naam 

Locatiedirecteur 

 

 

 


