
 

 

 

Schorsen en verwijderen van 

leerlingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Schorsen en verwijderen van leerlingen, versie november 2015 2 

Schorsen 

Schorsen is een leerling tijdelijk de toegang tot de school waar deze is ingeschreven 
ontzeggen. 
 
Apart werken in school, soms interne schorsing genoemd, is dus geen schorsing in de 
zin van de wet. 
 
Schorsen heeft vaak een grote impact op alle betrokkenen. Daarom moet deze 
maatregel niet te snel worden gebruikt. Eerst moet onderzocht worden of minder 
vergaande maatregelen de situatie kunnen oplossen. 
 
Schorsen wordt vaak gebruikt als maatregel om aan de leerling en de ouders1 duidelijk 
te maken dat de grens van aanvaardbaar gedrag is bereikt met als doel 
gedragsverandering. 
Soms vindt een schorsing plaats als de gezondheid of de veiligheid van leerlingen of 
personeel ernstig in het geding is of om naar aanleiding van een gebeurtenis een 
onderzoek in te stellen (onderzoeksschorsing). 
 
Het is ook mogelijk een leerling te schorsen vanwege het gedrag van de ouders. 
 

Wettelijke regels 

Een schorsing mag maximaal vijf schooldagen duren. 
De schorsing moet schriftelijk bekend gemaakt worden. 
 

 in het primair onderwijs: aan de ouders. 

 in het voortgezet onderwijs: aan de leerling en de ouders. 

 in het (voortgezet) speciaal onderwijs: aan de ouders en de meerderjarige leerling 
(ouder dan achttien). 

 
Bij de schriftelijke bekendmaking moet de reden van de schorsing worden opgegeven. 
Bij een schorsing van meer dan één dag moeten de inspectie van het onderwijs, de 
leerplichtambtenaar en het schoolbestuur schriftelijk worden geïnformeerd. 
Er moet een bezwaarmogelijkheid worden vermeld. 
 
Als het besluit tot schorsing (in het voortgezet onderwijs) niet genomen is door de 
eindverantwoordelijke van de school/scholengroep, kan bij het besluit eerst nog 
verwezen worden naar de eindverantwoordelijke binnen de school/scholengroep. 
 
Als deze de schorsing in stand laat, is bezwaar bij de Bezwaarcommissie mogelijk. 
 
Dit voorkomt dat de Bezwaarcommissie bijeen moet worden geroepen als er sprake is 
van een misverstand of een andere op schoolniveau op te lossen situatie. 
 
 
 

                                                
1 0nder ouders wordt in voorkomende gevallen ook verstaan voogden/verzorgers. 
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Procedure 

Voornemen tot schorsen aan ouders bekend maken en ouders horen (zienswijze 
vragen). 
Besluit nemen en schriftelijk bekend maken (zie hierboven). 
 
Na afloop van de schorsing is het wenselijk een terugkeergesprek met de leerling en/of 
de ouders te voeren en daarbij afspraken te maken voor het toekomstige gedrag. 
 

Bouwstenen voor brief aan ouders 

In de brief moet minimaal worden opgenomen: 
 

 Periode van de schorsing. 

 Reden voor de schorsing (motivering). 

 Mogelijkheid bezwaar aan te tekenen. 
 

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken (gerekend vanaf de dag na verzending van dit 

besluit) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij: 

 

Bezwaarcommissie toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen Openbaar 

Onderwijs Rotterdam 

Postbus 23058 

3001 KB  Rotterdam 

 
Tevens kan worden vermeld: 
 

 Instructies voor huiswerk tijdens de schorsing. 

 De mogelijkheid zich eerst te wenden tot de schoolleider als men het niet met de 
schorsing eens is. 

 Afspraken over de afloop van de schorsing. 
 

Verwijderen 

Verwijderen is het door de school eenzijdig uitschrijven van een leerling. 
 
Verwijderen is de zwaarste maatregel die kan worden toegepast en moet dus een 
uiterste middel zijn. Er worden strenge eisen gesteld aan zorgvuldigheid en 
belangenafweging. 
De school moet duidelijk maken dat een minder ingrijpende maatregel niet mogelijk is. 
 
Verwijdering kan pas als een andere school gevonden is waar de leerling kan worden 
toegelaten en kan niet gedurende het schooljaar op grond van onvoldoende 
vorderingen. 
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Plaatsing op een andere school of opvang-voorziening waarbij de leerling blijft 
ingeschreven op de eigen school is geen verwijdering in de zin van de wet. Ook 
overplaatsing binnen een school is formeel geen verwijdering2. 
 

Wettelijke regels 

De verwijdering moet schriftelijk bekend gemaakt worden. 
 

 in het primair onderwijs: aan de ouders. 

 in het voortgezet onderwijs: aan de leerling en de ouders. 

 in het (voortgezet) speciaal onderwijs: aan de ouders en de meerderjarige leerling 
(ouder dan achttien). 

 
Bij de schriftelijke bekendmaking moet de reden van de verwijdering worden 
opgegeven. 
Er moet overleg plaatsvinden met de inspectie voor het onderwijs om na te gaan hoe in 
het recht op onderwijs voor de leerling kan worden voorzien.  
Bij een verwijdering moeten de inspectie van het onderwijs, de leerplichtambtenaar en 
het schoolbestuur schriftelijk worden geïnformeerd. 
Er moet een bezwaarmogelijkheid worden vermeld. 
 

Procedure 

Voornemen tot verwijderen aan ouders bekend maken en ouders horen (zienswijze 
vragen). 
Overleg voeren met de inspectie van het onderwijs. 
Besluit nemen en schriftelijk bekend maken (zie hierboven). 
 

Bouwstenen voor de brief aan de ouders 

In de brief moet minimaal worden opgenomen: 
 

 Reden voor de verwijdering (motivering). 

 Wat er na overleg met de inspectie geregeld is om in het recht op onderwijs aan de 
leerling    te voorzien. 

 Mogelijkheid bezwaar aan te tekenen. 
 

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken (gerekend vanaf de dag na verzending van dit 

besluit) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij: 

 

Bezwaarcommissie toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen Openbaar 

Onderwijs Rotterdam 

Postbus 23058 

3001 KB  Rotterdam 

                                                
2 De landelijke geschillencommissie heeft uitgesproken dat bij een overplaatsing naar een vestiging van 
dezelfde school met een ander niveau of een ander onderwijsaanbod dezelfde belangenafweging moet 
worden gemaakt als bij een formele verwijdering. 


