PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING
SCHORSING
Schorsing houdt in dat een leerling tijdelijk geen toegang heeft tot de school waar hij is ingeschreven.
Een schorsing duurt - volgens de regels van het Inrichtingsbesluit wet op het voortgezet onderwijs maximaal vijf schooldagen. De leerling moet daarna in beginsel weer toegelaten worden op school. De
gedachte achter het maximum van vijf dagen is dat voortdurend serieus moet worden bekeken of de
omstandigheden nog steeds zo zijn als toen de schorsing werd uitgesproken, of dat ze, bijvoorbeeld
na de 'afkoelingsperiode' of bemiddelingsgesprekken, zijn gewijzigd waardoor de schorsing kan
worden beëindigd. De invalshoek is primair het belang van de, zo veel mogelijk ononderbroken,
schoolloopbaan van de leerling. Als de leerling opnieuw wordt geschorst of als de schorsing wordt
verlengd, moet de schooldirecteur hiervoor een nieuw besluit nemen.
Een uitzondering op de maximale duur van een schorsing vormt de schorsing die ingaat, terwijl er
overleg gaande is over de definitieve verwijdering van een leerling. De schorsing duurt in dat geval net
zo lang als de tijd die nodig is om over de eventuele verwijdering te beslissen. Het is wel de bedoeling
van de wetgever dat ook hier het belang van de leerling steeds in het oog wordt gehouden.
De directeur (het bevoegd gezag) informeert de leerling (en wanneer de leerling nog geen 21 jaar is,
ook de ouders) in ieder geval schriftelijk over:
·
·
·

de reden en duur van de schorsing;
de mogelijkheid van bezwaar;
de manier waarop dit bezwaar kenbaar gemaakt moet worden.

In een ongewone, spoedeisende situatie kan het schriftelijke besluit tot schorsing later volgen. De
school moet leerling en ouders wel zo spoedig mogelijk horen.
Bij een schorsing van meer dan één dag is de directeur verplicht ook de Inspectie van het Onderwijs
op de hoogte te stellen. Bovendien informeert hij de leerplichtambtenaar. Op het besluit tot schorsing
van een openbare school is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Ouders kunnen
schriftelijk bezwaar maken tegen een schorsing. Ouders moeten binnen de termijn van zes weken een
bezwaarschrift indienen bij het bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag moet hier binnen
vier weken op reageren.
Het middel schorsing is voor het voortgezet onderwijs en het (middelbaar) beroepsonderwijs
omschreven in de Wet op het voortgezet onderwijs (vooral in het Inrichtingsbesluit WVO) en in de Wet
educatie en beroepsonderwijs (artikel 8.1.3, derde lid, onder e).
VERWIJDERING
Een leerling verwijderen is een uiterste maatregel die door de wetgever aan strikte voorwaarden is
gebonden.
Voordat het bevoegd gezag het besluit tot verwijdering kan nemen, moet het de leerling (ouder dan 12
jaar) en de ouders horen. Voor het voortgezet onderwijs is overleg met de Inspectie van het Onderwijs
vereist, voordat er een besluit genomen wordt (http://www.onderwijsinspectie.nl/site/).
Zodra het besluit tot verwijdering genomen is, zet het bevoegd gezag de volgende stappen:
·
·
·

Het informeert de leerling (en wanneer de leerling nog geen 21 jaar is ook de ouders) in ieder
geval schriftelijk over de verwijdering en de reden daarvan.
Het informeert leerling en eventueel de ouders over de manier waarop bezwaar tegen de
verwijdering gemaakt kan worden.
Het stuurt een kopie van zijn brief naar de Inspectie van het Onderwijs en de
leerplichtambtenaar.
In plaats van het zenden van een kopie van de brief naar de Inspectie van het Onderwijs,

wordt een digitale melding gedaan op de site van de Onderwijsinspectie.
In het voortgezet onderwijs geldt een strikt uitgangspunt. Verwijdering is alleen maar mogelijk wanneer
de plaatsing op een andere school geregeld is. Voor probleemleerlingen die verwijderd gaan worden,
moeten oplossingen worden gezocht binnen het samenwerkingsverband voortgezet
onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs. Een leerling kan in beginsel alleen definitief verwijderd
worden wanneer het bevoegd gezag een andere school bereid heeft gevonden de leerling toe te laten.
Voor de duur van deze zoektocht is geen wettelijk voorschrift gegeven.
De redelijkheid en het primaire belang - een zo goed mogelijke schoolloopbaan van de jongere vereisen dat de school met een behoorlijk tempo een andere school zoekt. Ouders kunnen overigens
weigeren hun kind te laten inschrijven op de school die door de oude school is gevonden. De primaire
verantwoordelijkheid voor inschrijving (en dus de keuze van school waar de leerling wordt
ingeschreven) ligt nu eenmaal bij de ouders.
Dat neemt - volgens de wet - niet de plicht van de oude school weg om te (blijven) zoeken, maar het
legt de verantwoordelijkheid natuurlijk wel zwaarder op de schouders van de ouders. Het kan in
theorie uiteindelijk zo ver gaan dat de ouders alle mogelijke andere scholen weigeren. Er staat niet in
de wet of de school in die situatie haar zoektocht kan staken, maar dit kan wel worden getoetst in een
eventuele bezwaarprocedure.
Overigens is verwijdering in de loop van een schooljaar op grond van onvoldoende vorderingen niet
toegestaan.
Samengevat kan een leerling worden verwijderd uit het voortgezet onderwijs in de volgende
procedure:
1. De leerling kan voorafgaand aan een besluit tot verwijdering voor korte tijd worden geschorst
(Inrichtingsbesluit wet op het voortgezet onderwijs, artikel 14, lid 2)
2. Voorafgaand aan het besluit tot verwijdering:
·

moet worden overlegd met de inspecteur (Inrichtingsbesluit WVO, artikel 14, lid 2);

·

moet de leerling (en bij een minderjarige: zijn ouders) in de gelegenheid worden
gesteld om te worden gehoord over het voornemen tot verwijdering, en de redenen
daarvoor (Inrichtingsbesluit WVO, arikel 14, lid 1)

·

moet (bij een leerplichtige leerling) een andere school bereid gevonden worden om de
leerling toe te laten (WVO, artikel 27, lid 1).

3. Het daartoe bevoegde orgaan van de school neemt een schriftelijk gemotiveerd besluit waarin
is aangegeven dat bezwaar aangetekend kan worden (Inrichtingsbesluit WVO, artikel 15, lid 1
en 2).
4. In het kader van de heroverweging op bezwaar dient de leerling/de ouders te worden gehoord
(Inrichtingsbesluit WVO, artikel 15, lid 3); in deze fase kan de leerling de toegang tot de school
ontzegd worden (Inrichtingsbesluit WVO, artikel 15, lid 4).
5. De inspecteur ontvangt bericht van het definitieve besluit tot verwijdering (Inrichtingsbesluit
WVO, artikel 14, lid 3).

Op de RSG worden de volgende standaardbrieven gebruikt:
-

Brief ouders schorsing een dag

bijlage 1

-

Brief leerling schorsing een dag

bijlage 2

-

Brief ouders schorsing langer dan een dag

bijlage 3

-

Brief leerling schorsing langer dan een dag

bijlage 4

-

Brief ouders voornemen tot verwijdering

bijlage 5

-

Brief leerling voornemen tot verwijdering

bijlage 6

Teamleiders leveren de te verzenden brief digitaal aan bij de leerlingenadministratie.
De leerlingenadministratie verzorgt de verzending van de brief, voegt deze toe aan het LVS in
Magister en registreert de afwezigheid van de leerling in Magister.
Rector, Hoofd FD en Hoofd LLA ontvangen een kopie van de verzonden brief.
Hoofd FD informeert de conciërges.
Hoofd LLA verzorgt de digitale melding aan de onderwijsinspectie.

Aan de ouders/verzorgers van

Sneek,
Kenmerk:
Geachte ouders/ verzorgers,
Hierbij deel ik u mede dat ik uw zoon/dochter ………. met ingang van ………………heb geschorst
voor de duur van één dag.
Reden van deze schorsing is ………………………………………………….
Binnen zes weken kunt u tegen dit besluit bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van de
school, de heer ir. S.A.J. Haverkamp rector/bestuurder. Postadres: Stichting RSG Magister
Alvinus, Postbus 341, 8600 AH Sneek.
Het bevoegd gezag beslist binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift, doch niet
eerder dan nadat de leerling en, indien deze nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt,
ook diens ouders, voogden of verzorgers, in de gelegenheid is, onderscheidenlijk zijn gesteld,
te worden gehoord en kennis heeft onderscheidenlijk hebben kunnen nemen van de op die
besluiten betrekking hebbende adviezen of rapporten.
Hoogachtend,

…………………..
Teamleider

i.a.a. - de leerplichtambtenaar van de gemeente ………………

Aan

Sneek,
Kenmerk:
Beste ……………………,
Hierbij deel ik je mede dat je met ingang van ……………… bent geschorst voor de duur van één
dag.
Reden van deze schorsing is ………………………………………………….
Binnen zes weken kun je tegen dit besluit bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van de
school, de heer ir. S.A.J. Haverkamp rector/bestuurder. Postadres: Stichting RSG Magister
Alvinus, Postbus 341, 8600 AH Sneek.
Het bevoegd gezag beslist binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift, doch niet
eerder dan nadat de leerling en, indien deze nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt,
ook diens ouders, voogden of verzorgers, in de gelegenheid is, onderscheidenlijk zijn gesteld,
te worden gehoord en kennis heeft onderscheidenlijk hebben kunnen nemen van de op die
besluiten betrekking hebbende adviezen of rapporten.
Hoogachtend,

………………..
Teamleider

i.a.a. - de leerplichtambtenaar van de gemeente ………………

Aan de ouders/verzorgers van

Sneek,
Kenmerk:
Geachte ouders/ verzorgers,
Hierbij deel ik u mede dat ik uw zoon/dochter ………. met ingang van ……………heb geschorst
voor de duur van ……… dagen.
Reden van de schorsing is ………………………………………………….
Binnen zes weken kunt u tegen dit besluit bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van de
school, de heer ir. S.A.J. Haverkamp rector/bestuurder. Postadres: Stichting RSG Magister
Alvinus, Postbus 341, 8600 AH Sneek.
Het bevoegd gezag beslist binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift, doch niet
eerder dan nadat de leerling en, indien deze nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt,
ook diens ouders, voogden of verzorgers, in de gelegenheid is, onderscheidenlijk zijn gesteld,
te worden gehoord en kennis heeft onderscheidenlijk hebben kunnen nemen van de op die
besluiten betrekking hebbende adviezen of rapporten.
Hoogachtend,

…………………..
Teamleider

i.a.a. - de leerplichtambtenaar van de gemeente ……………….
- Inspectie van het voortgezet onderwijs

Aan

Sneek,
Kenmerk:
Beste ………………….,
Hierbij deel ik je mede dat je met ingang van ……………bent geschorst voor de duur van ………
dagen.
Reden van de schorsing is ………………………………………………….
Binnen zes weken kun je tegen dit besluit bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van de
school, de heer ir. S.A.J. Haverkamp rector/bestuurder. Postadres: Stichting RSG Magister
Alvinus, Postbus 341, 8600 AH Sneek.
Het bevoegd gezag beslist binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift, doch niet
eerder dan nadat de leerling en, indien deze nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt,
ook diens ouders, voogden of verzorgers, in de gelegenheid is, onderscheidenlijk zijn gesteld,
te worden gehoord en kennis heeft onderscheidenlijk hebben kunnen nemen van de op die
besluiten betrekking hebbende adviezen of rapporten.
Hoogachtend,

…………………..
Teamleider

i.a.a. - de leerplichtambtenaar van de gemeente ……………….
- Inspectie van het voortgezet onderwijs

Aan de ouders/verzorgers van

Sneek,
Kenmerk:
Geachte ouders/ verzorgers,
Zoals in ons gesprek van ……………. aangegeven bevestigen wij hierbij het voornemen uw
zoon/dochter …….. definitief de toegang tot onze school te ontzeggen. De reden hiervoor is
………………………………
In afwachting van de verwijdering is ………. voor onbepaalde tijd geschorst.
Binnen zes weken kunt u tegen dit besluit bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van de
school, de heer ir. S.A.J. Haverkamp rector/bestuurder. Postadres: Stichting RSG Magister
Alvinus, Postbus 341, 8600 AH Sneek.
Het bevoegd gezag beslist binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift, doch niet
eerder dan nadat de leerling en, indien deze nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt,
ook diens ouders, voogden of verzorgers, in de gelegenheid is, onderscheidenlijk zijn gesteld,
te worden gehoord en kennis heeft onderscheidenlijk hebben kunnen nemen van de op die
besluiten betrekking hebbende adviezen of rapporten.
Hoogachtend,

……………………
Teamleider

i.a.a. - de leerplichtambtenaar van de gemeente ………………..
- Inspectie van het voortgezet onderwijs

Aan

Sneek,
Kenmerk:
Beste ……………………,
Zoals in ons gesprek van ……………. aangegeven bevestigen wij hierbij het voornemen je
definitief de toegang tot onze school te ontzeggen. De reden hiervoor is ………………………………
In afwachting van de verwijdering ben je voor onbepaalde tijd geschorst.
Binnen zes weken kun je tegen dit besluit bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van de
school, de heer ir. S.A.J. Haverkamp rector/bestuurder. Postadres: Stichting RSG Magister
Alvinus, Postbus 341, 8600 AH Sneek.
Het bevoegd gezag beslist binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift, doch niet
eerder dan nadat de leerling en, indien deze nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt,
ook diens ouders, voogden of verzorgers, in de gelegenheid is, onderscheidenlijk zijn gesteld,
te worden gehoord en kennis heeft onderscheidenlijk hebben kunnen nemen van de op die
besluiten betrekking hebbende adviezen of rapporten.
Hoogachtend,

…………………..
Teamleider

i.a.a. - de leerplichtambtenaar van de gemeente …………….
- Inspectie van het voortgezet onderwijs

