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Schorsing en verwijdering zijn zeer ingrijpende maatregelen om ernstig wangedrag bij te 
sturen en vindt daarom bij uitzondering plaats. Vanzelfsprekend zullen wij u bij ongewenst 
gedrag van uw kind zo spoedig mogelijk informeren en in goed overleg met u trachten het 
gedrag te verbeteren. Het inschakelen van professionele hulp kan een onderdeel zijn van ons 
advies.  
 
Onder schorsing wordt verstaan dat de toegang tot de school tijdelijk wordt ontzegd. Dit 
betekent dat de leerling tijdelijk geen lessen mag volgen. De directeur van de school kan een 
leerling voor een periode van ten hoogste vijf dagen schorsen. Het besluit tot schorsing moet 
schriftelijk en met opgave van redenen aan de ouders worden meegedeeld. 
Bij schorsing voor langer dan een dag moet het bevoegd gezag de inspectie schriftelijk met 
opgaven van redenen van dit feit in kennis stellen. Voordat een leerling op school 
terugkeert, worden vooraf afspraken gemaakt om nieuwe problemen te voorkomen. Deze 
afspraken worden schriftelijk vastgelegd.  
 
Het bevoegd gezag van de school kan besluiten tot definitieve verwijdering van een leerling. 
Voordat een besluit daarover genomen wordt, moet het bevoegd gezag de leerling en diens 
ouders in de gelegenheid stellen om gehoord te worden. Het besluit tot verwijdering wordt 
schriftelijk met redenen omkleed aan de ouders meegedeeld. Een kopie van dit besluit 
wordt gezonden aan de leerplichtambtenaar. Definitieve verwijdering van een leerling kan 
pas plaatsvinden als het bestuur en de directeur van de school ervoor gezorgd hebben dat 
een andere school of instelling bereid is de leerling toe te laten, echter met een maximale 
termijn van acht weken. Definitieve verwijdering kan pas 
plaatsvinden na overleg met de inspectie.  
 
Hierbij merken wij op dat niet slechts het gedrag van de leerling zelf, maar ook het gedrag 
van de ouder(s) reden kan zijn een leerling van school te verwijderen. Ook kan er een 
disciplinaire maatregel genomen worden zoals bijv. een plein- en of schoolverbod voor de 
ouders. Dit zal dan in overleg gebeuren tussen schoolleider en clusterdirecteur. Wanneer de 
school vindt dat er sprake is van verbaal en/of fysiek geweld zal er altijd aangifte bij de 
politie worden gedaan. Bij de directie kunt u een exemplaar van de ‘Kaderregeling Toelating 
en Verwijdering Primair Onderwijs’ krijgen. 
 
Het volgende inhoudelijke onderscheid kan ten aanzien van schorsing worden gemaakt: 

a. als disciplinaire maatregel 
b. hangende een mogelijke verwijdering 
c. als time out 
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Schorsingsprocedure 
 

▪ Een beslissing tot schorsing moet met de uiterste zorgvuldigheid worden genomen. 
▪ De school kan zelf een leerling voor de duur van ten hoogste vijf schooldagen 

schorsen.  
▪ Van de schorsingsbeslissing worden de ouder(s)/verzorger(s) meteen 

geïnformeerd.  
▪ De ouder(s)/verzorger(s) ontvangen het schriftelijk schorsingsbesluit met opgave 

van redenen. Een afschrift van deze brief wordt in het dossier opgeborgen. 
▪ Bij schorsing stelt de school het bevoegd gezag schriftelijk in kennis. 
▪ Bij schorsing voor langer dan één schooldag stelt de school naast het bevoegd 

gezag, ook de Inspectie van het Onderwijs en de afdeling Leerplicht van de 
gemeente schriftelijk met opgave van redenen in kennis.   

▪ De school maakt afspraken met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s) om 
herhaling van problemen te voorkomen.  

▪ Gesprekken met ouder(s)/verzorger(s) en afspraken worden schriftelijk vastgelegd 
en in het persoonlijk dossier van de leerling opgeborgen. De ouder(s)/verzorger(s) 
tekenen het verslag voor akkoord of voor gezien. 

▪ De school moet zoveel mogelijk voorkomen dat een leerling achterstand oploopt, 
door bijvoorbeeld de leerling huiswerk te verschaffen. 

 
In het geval van ernstige gedragsincidenten van een leerling of één van de ouders/ 
verzorgers, kan de directie direct tot schorsing overgaan. Onder ernstige gedragsincidenten 
verstaan wij onder andere bedreigingen (in woord of schrift) en fysiek geweld. 
 
Wanneer schorsing niet leidt tot een verbetering van het gedrag dan kan overgegaan 
worden tot verwijdering van school. De leerplichtambtenaar gemeente Den Haag, het 
Bestuur Lucasonderwijs en de Inspectie van het onderwijs worden hier van op de hoogte 
gesteld. 
 
Verwijdering 
 
Verwijdering van een leerling is een zeer ingrijpende maatregel die slechts in het uiterste geval 
en vanzelfsprekend uiterst zorgvuldig moet worden genomen. Er moet sprake zijn van ernstig 
wangedrag van de leerling of één van de ouders/ verzorgers. Het gaat om ernstige verstoring 
van de rust of de veiligheid op school voor de leerling, medeleerlingen en/ of  leerkrachten. 
Of er is sprake van een onherstelbare verstoorde relatie tussen school en leerling of de 
ouder(s)/verzorger(s). In artikel 40 lid 5 en 6 en artikel 63 WPO staan de wettelijke kaders 
inzake verwijdering vermeld.  
 
De beslissing over verwijdering van leerlingen, dat wil zeggen een definitieve ontzegging van 
de toegang tot de school, berust bij het bevoegd gezag. Verwijdering van leerlingen is aan 
wettelijke voorschriften gebonden. De school moet daarbij maatregelen nemen om de 
nadelen voor de leerling gedurende die tijd zoveel mogelijk te beperken: op de school rust 
een inspanningsverplichting om voor de leerling het onderwijs te blijven verzorgen. 
Het besluit tot een definitieve verwijdering van een leerling geschiedt nadat het bevoegd 
gezag de betrokken directie en leerkracht heeft gehoord en de ouder(s)/verzorger(s) van de 
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leerling in de gelegenheid heeft gesteld om gehoord te worden. Het overleg strekt er mede 
toe, na te gaan op welke andere wijze de betrokken leerling onderwijs zal kunnen volgen. 
Hangende dit overleg kan de leerling worden geschorst, opgelegd door het bevoegd gezag. Dit 
besluit wordt binnen twee weken meegedeeld aan de directie en de ouder(s)/verzorger(s). 
 
Verzoek om herziening 
Indien de ouder(s)/verzorger(s) bezwaar maken (binnen 6 weken) tegen het 
verwijderingsbesluit, dient het bevoegd gezag binnen vier weken na ontvangst van het 
bezwaarschrift te beslissen. Het CvB kan de leerling, gedurende de behandeling van het 
verzoek om herziening van het besluit tot definitieve verwijdering van de school, de toegang 
tot de school ontzeggen.  
 
Inspanningsverplichting 
Het moment waarop het besluit van het bevoegd gezag tot definitieve verwijdering kenbaar 
gemaakt wordt aan de ouder(s)/ verzorger(s), markeert tevens het begin van de periode van 
acht weken, waarin de school aantoonbaar een andere school of instelling probeert te vinden. 
In principe vindt definitieve verwijdering niet eerder plaats dan nadat de school ervoor heeft 
gezorgd dat een andere school of instelling bereid is de leerling toe te laten.  
Pas nadat de school aantoonbaar gedurende deze periode zonder succes heeft gezocht naar 
een zodanige school of instelling waarnaar kan worden verwezen, kan er pas tot definitieve 
verwijdering van de leerling worden overgegaan. De school pleegt hierbij overleg met de 
afdeling Leerplicht en de Inspectie van het Onderwijs.  
 
Als redenen voor verwijdering kunnen worden aangevoerd: 

▪ een voortdurend storend/ agressief gedrag van de leerling waardoor de voortgang van 
het onderwijs wordt verstoord en gegronde vrees is ontstaan voor de veiligheid van de 
medewerkers en/of de medeleerlingen; 

▪ bedreiging of agressief gedrag van de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling waarbij 
herhaling niet is uitgesloten en waardoor gegronde vrees is ontstaan voor de veiligheid 
van de medewerkers, de leerlingen of voor de voortgang van het onderwijs; 

▪ de leerling een onevenredig groot deel van de schoolorganisatie vergt, waarbij niet of 
nauwelijks doelen worden bereikt; 

▪ de school niet in staat is aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling te voldoen; 
▪ wangedrag: het wangedrag dient afgezet te worden tegen de maatschappelijke 

normen en wat op de betreffende school geaccepteerd gedrag is, denk aan non-
discriminatie gedragscode. 

 
Samenvattend: 

▪ Definitieve verwijdering is een ingrijpende zaak, daarom moet hier uiterst zorgvuldig 
mee worden omgegaan.   

▪ De school draagt zorg voor de schriftelijke verslaglegging van de problemen en de 
afspraken met leerling en ouder(s)/verzorger(s). De ouder(s)/verzorger(s) tekenen het 
verslag voor akkoord/ gezien en dit wordt in het persoonlijk dossier van de leerling 
opgeborgen. 

▪ De school schakelt zo spoedig mogelijk de leerplichtambtenaar in. 
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▪ De school dient een schriftelijk verzoek tot verwijdering omkleed met redenen in bij 
het College van Bestuur (Lucasonderwijs). Een afschrift van deze brief wordt in het 
dossier opgeborgen. 

▪ De school moet zoveel mogelijk voorkomen dat een leerling achterstand oploopt, door 
bijvoorbeeld de leerling huiswerk te verschaffen. 

▪ Bij het besluit van definitieve verwijdering wordt de afdeling Leerplicht van de 
gemeente en de Inspectie van het Onderwijs zo spoedig mogelijk schriftelijk met 
opgave van redenen in kennis gesteld. 

▪ Tevens wordt in de brief waarin het besluit tot verwijdering is opgenomen de 
verweermogelijkheid van de ouder(s)/verzorger(s) bij het bevoegd gezag opgenomen.  

▪ De verweermogelijkheid houdt in dat de ouder(s)/verzorger(s) de mogelijkheid 
hebben om binnen 6 weken na dagtekening het bevoegd gezag schriftelijk om 
herziening van het besluit te verzoeken. 

▪ Het bevoegd gezag neemt zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen vier weken na 
ontvangst, na overleg met de inspectie en desgewenst andere deskundigen, een 
besluit over een verzoek om herziening. 

▪ Een leerling kan in principe pas worden uitgeschreven nadat de school een 
inschrijvingsbewijs van de nieuwe school heeft ontvangen.  

▪ De ‘leverende’ school verzorgt rapportage in een vroeg stadium en draagt deze over 
aan de ‘ontvangende school’. 

 
 


