
Schorsen en/of verwijderen  
 
 
 
Het Bevoegd Gezag (CvB) kan uw kind voor een periode van ten hoogste 5 dagen schorsen.  
Daarbij moet het Bevoegd Gezag (CvB) aangeven wat de reden is voor de schorsing. Dat moet 
schriftelijk aan de ouders bekend gemaakt worden. Verder moet het Bevoegd Gezag (CvB) de 
Inspectie van het Onderwijs en de leerplichtambtenaar in kennis stellen van een schorsing voor  
een periode langer dan 1 dag en daarbij de reden vermelden. Bij een schorsing van 1 dag stelt de 
school alleen de leerplichtambtenaar in kennis van de schorsing. 
 
In bepaalde gevallen kan uw kind van school verwijderd worden (wanneer schorsen al meerdere 
keren is toegepast of wanneer uw kind iets ernstigs heeft gedaan, bijvoorbeeld geweldpleging). 
Dan heeft uw kind geen toegang meer tot de school. 
 
Ook het gedrag van ouders of de relatie tussen de school en ouders kan reden zijn om tot 
verwijdering over te gaan. Bij bedreiging, belediging, schelden/schreeuwen (wanneer dit een 
bedreiging of belediging betreft) kan er tevens aangifte gedaan worden bij de politie. 
 
Bij verwijdering gelden de volgende regels: 

- voor de verwijdering moet het Bevoegd Gezag (CvB) luisteren naar het verhaal van de 
ouders, de leerling en de betrokken groepsleerkracht; 

- Het Bevoegd Gezag (CvB) moet de leerplichtambtenaar direct inlichten 
              over het besluit tot verwijdering; 

- Het Bevoegd Gezag (CvB) moet altijd aangeven wat de reden is van de verwijdering. 
 
U kunt als ouders bezwaar maken tegen de verwijdering en dit bezwaar indienen bij het 
Bevoegd Gezag (CvB) van de school. De school moet u nogmaals horen, u kunt uw bezwaar 
toelichten en de rapporten en adviezen bekijken die zijn opgesteld.  
 
Tijdens de bezwaarprocedure mag uw kind niet geschorst worden. Het schoolbestuur zoekt dan 
samen met de school, de ouders en het samenwerkingsverband naar een passende, tijdelijke 
oplossing. 
 
Binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift besluit de school opnieuw over de 
verwijdering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Wet- en regelgeving omtrent schorsing en verwijdering (onderwijsinspectie) 

Schorsing 

Een leerling mag voor maximaal één week worden geschorst, ook als u voornemens bent de leerling 
van school te verwijderen of als u een oplossing zoekt binnen de school.  Dat gebeurt altijd door het 
bevoegd gezag, net als bij verwijderingen. Na iedere schorsingsperiode krijgt de leerling dus een  
‘nieuwe kans’ op de school. 

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. Ook in deze situaties heeft een leerling recht op 
onderwijs en mag hij niet langer dan een week worden geschorst. De oplossing voor het onderwijs 
aan deze leerling ligt veelal in het overleg met het samenwerkingsverband, de leerplichtambtenaar 
en natuurlijk de ouders en het kind. 

Als een school een leerling langer dan 1 dag schorst, dan moet een school dat  melden.               
Het Internet Schooldossier bevat hiervoor een speciale mogelijkheid. 

Verwijderen 

Ook in geval van verwijdering is het bestuur de partij die dit formeel besluit. Als het bestuur een 
leerling wil verwijderen, dient het eerst de betrokken groepsleraar te horen en een andere school te 
zoeken. Met de invoering van passend onderwijs mag de leerling niet van school verwijderd worden 
voordat het bestuur een andere school bereid heeft gevonden om de leerling toe te laten en hierover 
constructief overleg heeft gevoerd met de betrokken ouders. Mochten de ouders het niet eens zijn 
met plaatsing op deze school, dan verwachten wij dat de school met de ouders (en andere 
partners) het overleg voortzet om zo alsnog tot overeenstemming te komen. Lukt dit niet binnen 
afzienbare tijd, dan kan contact met het samenwerkingsverband, de leerplichtambtenaar en zo 
nodig, een onderwijsconsulent, de oplossing bieden. 

Bij verwijdering van een leerling dient de leerling de school te blijven bezoeken totdat de leerling 
terecht kan op een nieuwe school. Leerlingen mogen dus niet geschorst worden in afwachting van 
verwijdering. 

 
 
 
 

http://www.onderwijsinspectie.nl/internet-schooldossier

