Schorsing en verwijdering
De bevoegdheid tot schorsing en verwijdering van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs
berust bij het bevoegd gezag van school. Het bevoegd gezag is het bestuur van de vereniging of
stichting waar de school onder valt. In deze folder vindt u hierover meer informatie.

Schorsing
Schorsing kent in het primair onderwijs geen wettelijke basis. Dit wordt echter ondervangen door
de algemene rechtsregel dat ‘wie tot het meerdere bevoegd is, ook tot het mindere bevoegd is’.
Met andere woorden: het bevoegd gezag van de basisschool is bevoegd tot verwijdering (onder
voorwaarden) en is dus ook bevoegd tot schorsing, een minder vergaande bevoegdheid.
Het schorsen van een leerling is een maatregel om duidelijk te maken aan de leerling en de ouders
dat de grens van het aanvaardbare gedrag bereikt is. Bij besluiten over schorsing is het van belang
dat het bevoegd gezag de beginselen van behoorlijk bestuur in acht neemt (het
zorgvuldigheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel en het
motiveringsbeginsel. Voor meer informatie over deze beginselen zie www.wikipedia.org. Hoewel de
beginselen van behoorlijk bestuur niet direct van toepassing zijn in het bijzonder onderwijs, worden
deze door de burgerlijke rechter wel meegenomen bij de toetsing aan de redelijkheid en billijkheid.
Als het bevoegd gezag heeft besloten tot schorsing over te gaan, stelt het de leerling en, indien
deze de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt heeft, ook de ouders of verzorgers schriftelijk van het
besluit op de hoogte. Het bevoegd gezag informeert de leerling en de ouders of verzorgers in ieder
geval over de reden en duur van de schorsing, de mogelijkheid van bezwaar en de mogelijkheid
waarop dit bezwaar kenbaar gemaakt moet worden.
Indien de leerling langer dan een dag wordt geschorst, moet in ieder geval in het voortgezet
onderwijs ook de Inspectie van het Onderwijs hiervan op de hoogte worden gesteld. Dit dient
schriftelijk en met opgave van redenen te geschieden.
Ingevolge de regels van het Inrichtingsbesluit Wet op het voortgezet onderwijs (Wvo) duurt een
schorsing maximaal vijf schooldagen. De leerling dient daarna in beginsel weer toegelaten te
worden tot de school.

Verwijdering
Verwijdering is een uiterste maatregel die door de wetgever aan strikte voorwaarden is gebonden.
Voordat het besluit tot verwijdering genomen kan worden, dient het bevoegd gezag de leerling (van
twaalf jaar en ouder) en de ouders of verzorgers (van de leerling die de leeftijd van 18 jaar nog
niet heeft bereikt) te horen. Bij verwijdering van een leerling in het primair onderwijs moet ook de

groepsleerkracht gehoord worden. In het voortgezet onderwijs is overleg met de Inspectie van het
Onderwijs vereist, voordat een besluit tot verwijdering genomen wordt.
Niet alleen het gedrag van de leerling kan aanleiding tot een besluit tot verwijdering zijn. Ook
herhaaldelijk ernstig wangedrag van één van de ouders kan uiteindelijk een reden zijn om tot
verwijdering van de leerling over te gaan. De verwijdering van een leerling vanwege het gedrag
van zijn ouders moet echter wel een uiterste maatregel zijn, waar slechts onder extreme
omstandigheden naar mag worden gegrepen. Hiervan kan slechts sprake zijn wanneer de
aanwezigheid van de ouders een ernstige verstoring van de rust of veiligheid op school oplevert.
Ingevolge het Inrichtingsbesluit Wvo mag een leerling in de loop van een schooljaar niet worden
verwijderd op grond van onvoldoende vorderingen.
Zodra het bevoegd gezag het besluit tot verwijdering van een leerling genomen heeft, informeert
het bevoegd gezag de leerling, en indien deze nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, ook de
ouders of verzorgers hierover. Dit dient schriftelijk te gebeuren. Aangegeven moet worden de
reden voor verwijdering en de manier waarop bezwaar tegen de verwijdering gemaakt kan worden.
De Inspectie van het Onderwijs moet door het bevoegd gezag schriftelijk en met opgave van
redenen in kennis worden gesteld van een definitieve verwijdering.
Tot definitieve verwijdering in het voortgezet onderwijs kan slechts worden overgegaan wanneer
het bevoegd gezag een andere school bereid heeft gevonden de leerling toe te laten. In het
basisonderwijs heeft het bevoegd gezag op dit punt een inspanningsverplichting. Indien de
basisschool zonder succes acht weken lang aantoonbaar heeft gezocht naar een andere school,
kan er tot verwijdering worden overgegaan.
Tegen het besluit tot verwijdering kan binnen zes weken na bekendmaking van het besluit bezwaar
worden ingediend bij het bevoegd gezag. Vervolgens beslist het bevoegd gezag zelf binnen vier
weken na ontvangst van het bezwaarschrift. Men mag dit niet mandateren aan bijvoorbeeld de
(con)rector. Voordat de beslissing genomen wordt dient de leerling en, indien deze de leeftijd van
18 jaar nog niet heeft bereikt, ook de ouders of verzorgers te worden gehoord. Wanneer de
hierboven genoemde bezwaarprocedure voor de betreffende leerling negatief uitpakt, staat voor
ouders en leerlingen in het bijzonder onderwijs een civielrechtelijke procedure bij de burgerlijke
rechter open. In het openbaar onderwijs dient men zich in het kader van de Algemene wet
bestuursrecht tot de bestuursrechter te wenden.
Het bevoegd gezag kan besluiten de leerling gedurende de behandeling van het bezwaar de
toegang tot de school te ontzeggen.
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