Protocol schorsing en verwijdering
Schorsing
1. Het bevoegd gezag mandateert de schoolleiding om met opgave van redenen een leerling voor
een periode van ten hoogste één week schorsen.
2. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk met redenen omkleed aan de betrokkene en, indien
deze nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, ook aan de ouders, voogden of verzorgers van
de betrokkene bekendgemaakt. Hierin worden tevens de mogelijkheden van bezwaar kenbaar
gemaakt en verwezen naar de klachtenregeling van de school.
3. De schoolleiding stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag
schriftelijk en met opgave van redenen in kennis.

Onderwijs tijdens schorsing
Is een leerling geschorst? Dan mag hij of zij geen normale lessen volgen. Dit betekent niet dat de
leerling vrij heeft van school. De school blijft verplicht de leerling onderwijs te geven. Dit kan
bijvoorbeeld met extra huiswerk. De school maakt dan met de leerling en/of de ouders een afspraak
om het huiswerk te bespreken.

Definitieve verwijdering
1. Het bevoegd gezag kan besluiten tot definitieve verwijdering van een leerling nadat deze - en in
het geval de leerling onder de 18 is, ook de ouders/verzorgers - in de gelegenheid is gesteld
hierover te zijn gehoord.
2. Een leerling wordt op grond van onvoldoende vorderingen niet in de loop van een schooljaar
verwijderd.
3. Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling geschiedt slechts na overleg met de
inspectie.Tijdens dit overleg wordt onder meer gesproken over hoe de leerling het onderwijs
tijdens, maar ook na de schorsing voort kan zetten. Hangende dit overleg kan de leerling langer
worden geschorst.
4. Het bevoegd gezag stelt de inspectie van een definitieve verwijdering schriftelijk en met opgave
van redenen in kennis.
5. Het bevoegd gezag mag pas tot verwijdering van een leerling overgaan, wanneer er een nieuwe
school voor de leerling is gevonden.
6. De school moet de ouders en leerling schriftelijk op de hoogte brengen van de verwijdering.
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Redenen voor verwijdering
Er is sprake van definitieve verwijdering wanneer de school de leerling niet langer ingeschreven wil
hebben. De verwijdering kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld:
 wangedrag1 van de leerling, waardoor de orde, rust en veiligheid op school in gevaar komt;
 wangedrag van de ouders;
 handelingsverlegenheid van de school: de school is niet in staat om de leerling de juiste
ondersteuning te geven.2

Verwijdering leerling met extra ondersteuningsbehoeften
1. Een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte kan pas verwijderd worden als onderzoek is
gedaan naar die ondersteuningsbehoefte van die leerling en de ondersteuningsmogelijkheden
van de school.
2. Een verwijdering kan redelijk zijn als ouders weigeren mee te werken aan onderzoek en de
school mede daardoor niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling.
3. De verwijdering moet goed onderbouwd zijn en de reden moet in het verwijderingsbesluit
vermeld staan.
4. Aan een beslissing tot verwijdering van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte moet
een ontwikkelingsperspectief ten grondslag liggen.
5. Bij verwijdering dienen de interne, door school en bestuur vastgestelde regels te zijn nageleefd,
bijvoorbeeld de overgangsregels.
6. Alle begeleidingsmogelijkheden moeten zijn onderzocht en benut.
7. Een verwijdering kan redelijk zijn als door het gedrag van de leerling onrust en onveiligheid op
school is ontstaan, begeleiding niet meer mogelijk is en bijv. nader onderzoek naar de leerling
niet mag worden uitgevoerd.
8. Een verwijdering kan redelijk zijn als de school door het gedrag van de ouders de veiligheid op
school niet kan garanderen.
9. De leerling en de ouders moeten gehoord zijn.
10. Als de school een leerling niet meer toelaat, kan dit gezien worden als een verwijdering, ook al is
er geen verwijderingsbesluit genomen.
11. Als het voornemen tot verwijdering een leerling betreft met extra ondersteuningsbehoeften
(wet passend onderwijs) geldt de zorgplicht. De school is verantwoordelijk voor het in kaart
brengen van de ondersteuningsbehoefte en het vinden van een passende onderwijsplek in
samenspraak met ouders en leerling.

1

Verwijdering wegens wangedrag is een 'ordemaatregel'. Het schoolbestuur kan zelf beslissen of en welke ordemaatregel
wordt opgelegd. De school moet wel zorgvuldig handelen en de juiste procedures volgen.
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Als de reden voor verwijdering is dat de school niet de ondersteuning kan bieden die de leerling nodig heeft, moet de
school in elk geval onderzocht hebben wat de ondersteuningsbehoefte van de leerling is en of de school daar zelf aan kan
voldoen. De ondersteuningsmogelijkheden van de school staan beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Kan de
school de benodigde ondersteuning zelf niet bieden, dan moet zij een andere passende onderwijsplek voor de leerling
vinden. Dit wordt de zorgplicht genoemd.

