
Protocol Schorsing en Verwijdering van leerlingen  
 
Definitie van grensoverschrijdend en niet wenselijk gedrag: 
A. Grensoverschrijdend gedrag: fysiek geweld, dreigen (mondeling en/ of met voorwerp), verbaal  
    geweld, vandalisme, diefstal en weglopen. 
B. Niet wenselijk gedrag: steeds terugkerend brutaal en/of niet corrigeerbaar en/ of  
     opstandig gedrag in welke vorm ook geuit. 
 
Uitgangspunten 
Grensoverschrijdend gedrag wordt nooit geaccepteerd. Acceptatie van grensoverschrijdend gedrag 
leidt immers tot “succes” c.q. tot meer gedragsproblemen. 
Hoofddoel van de begeleiding op school moet zijn dat leerlingen en personeel in een rustige en 
veilige omgeving kunnen werken. 
 
 Inleiding 
Dit protocol treedt in werking bij continuerende/ structureel ernstige gedragsproblematiek of als er 
sprake is van ernstig grensoverschrijdend gedrag, waarbij psychisch en / of lichamelijk letsel aan 
derden is toegebracht. Er kunnen twee vormen van maatregelen worden genomen:  

• 1. Schorsing  

• 2. Verwijdering  

 

1. Schorsing  

Pas bij een ernstig incident, of in het bijzondere geval dat het (de) voorgevallen incident(en) zo 
ernstig zijn, kan worden overgegaan tot een formele schorsing.  

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

 Zo spoedig mogelijk wordt contact opgenomen met ouders/verzorgers. 
 

 Het bevoegd gezag van de school wordt voorafgaand aan de schorsing in kennis gesteld van 
deze maatregel en om goedkeuring gevraagd. 

 

 Gedurende de schorsingsperiode wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd. Voor 
zover mogelijk worden er maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces 
van de leerling gewaarborgd kan worden. (zie toelichting punt 3) 

 

 Op grond van art. 40c Wet PO (Wet op het Primair Onderwijs) kan het bevoegd gezag met 
opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste één week schorsen.  
Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders bekendgemaakt. 
Het bevoegd gezag stelt de inspectie van een schorsing voor een periode van langer dan één 
dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis. 

 

 De betrokken ouders/verzorgers worden door de directie uitgenodigd voor een gesprek 
betreffende de schorsing. Hierbij dienen nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden te worden 
verkend, waarbij de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de opvang van de leerling aan 
de orde komen. 

 

 Van de schorsing en het gesprek met de ouders/verzorgers wordt een verslag gemaakt. Dit 
verslag wordt door de ouders/verzorgers voor gezien getekend en in het leerlingendossier 
opgeslagen. 

 



 Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan: 
o Het bevoegd gezag 
o De ambtenaar leerplichtzaken 
o De Inspectie van het Onderwijs 

 

• Het bevoegd gezag informeert de ouders/verzorgers schriftelijk en met redenen omkleed over 
de schorsing, waarbij de ouders/verzorgers gewezen wordt op de mogelijkheid van het 
indienen van een bezwaarschrift.  

• De ouders/verzorgers krijgen de mogelijkheid, conform artikel 6:7 van de Algemene wet 
bestuursrecht, binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen. In artikel 6:16 van de 
Algemene wet bestuursrecht is aangegeven dat een bezwaar de werking van het besluit niet 
schorst. 

• Het bevoegd gezag is verplicht de ouders/verzorgers te horen over het bezwaarschrift.  

• Het bevoegd gezag neemt een uiteindelijke beslissing binnen vier weken na ontvangst van het 
bezwaarschrift.  

 

2. Verwijdering  

Bij het zich (meermalen) voordoen van een ernstig incident, inhoudende grensoverschrijdend gedrag 
en/of niet wenselijk gedrag, dat ingrijpende gevolgen heeft voor de veiligheid en/of de 
onderwijskundige voortgang van de school, kan worden overgegaan tot verwijdering. De volgende 
voorwaarden gelden:  

• Verwijdering van een leerling van school is een beslissing van het bevoegd gezag.  

• Voordat men een beslissing neemt, dient het bevoegd gezag de betrokken groepsleraar, de 
directie en de desbetreffende ouders/verzorgers te horen. Hiervan wordt een verslag gemaakt 
dat aan de ouders/verzorgers ter kennisgeving wordt verstrekt en door de ouders/verzorgers 
voor gezien wordt getekend.  

 • Het verslag wordt ter kennisgeving opgestuurd naar  

o De ambtenaar leerplichtzaken  

o De Inspectie van het Onderwijs  

• Het bevoegd gezag informeert de ouders/verzorgers schriftelijk en met redenen omkleed over 
het voornemen tot verwijdering, waarbij de ouders/verzorgers gewezen wordt op de 
mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift.  

• De ouders/verzorgers krijgen de mogelijkheid, conform artikel 6:7 van de Algemene wet 
bestuursrecht, binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen. In artikel 6:16 van de 
Algemene wet bestuursrecht is aangegeven dat een bezwaar de werking van het besluit niet 
schorst. 

• Het bevoegd gezag is verplicht de ouders/verzorgers te horen over het bezwaarschrift.  

• Het bevoegd gezag neemt een uiteindelijke beslissing binnen vier weken na ontvangst van het 
bezwaarschrift.  

• De uitvoering van het besluit tot verwijdering is pas mogelijk nadat een andere basisschool of 
een andere school voor speciaal onderwijs is gevonden om de leerling op te nemen, conform 
art. 40 lid 10 Wet PO. 

 
 
 



Toelichting 
Punt 1: Als veiligheid voorop staat, en dat zal regelmatig het geval zijn, moet de schorsing niet 
afhankelijk gesteld worden van het contact met ouders/verzorgers. De vraag blijft dan staan wat er 
moet gebeuren als de ouders/verzorgers niet te bereiken zijn. Eventueel is het verwijderen uit de 
klas en opvang elders nog een oplossing.  
Punt 2: De schorsing is principieel geen strafmaatregel maar een ordemaatregel in het belang van de 
school. 
Punt 3: Schorsing mag niet betekenen, dat het doen van toetsen wordt belemmerd. Dit vraagt 
passende maatregelen, bijvoorbeeld het wel tot de school toelaten voor het doen van deze toetsen 
en het beschikbaar stellen van (thuis)studiemateriaal. 
De school houdt de verplichting en verantwoordelijkheid om onderwijs aan de leerling te geven en 
zal ervoor zorgdragen dat binnen de mogelijkheden van de school het onderwijsleerproces van de 
leerling zo optimaal mogelijk wordt voortgezet. 


