Beleid rondom schorsing en verwijdering
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Inleiding
Elke school kent geschreven en ongeschreven regels. Regels en afspraken bieden
duidelijkheid. Ze creëren een overzichtelijk werk-, leer- en leefklimaat voor alle
leerlingen en medewerkers. Het is van belang dat een school naast alle algemene
regels ook specifieke regels formuleert met betrekking tot schorsing en verwijdering.
Een protocol biedt grenzen aan de leerlingen en steun aan docenten. Goede
regelgeving op school voorkomt onduidelijkheid en daarmee ad hoc-beslissingen als
er een incident is. Het ondersteunt de uitvoering van de taken van de verschillende
medewerkers binnen de school.
Naast duidelijke regels is ook duidelijke communicatie over de regels belangrijk;
leerlingen, hun ouders en het personeel behoren vanaf het moment dat zij
‘binnenkomen’ in de school van de regels op de hoogte te zijn.
Dit beleidsdocument voorziet in situaties waarin sprake is van schorsing en
verwijdering van leerlingen.
Dit reglement geldt voor leerlingen, onderwijsgevend en onderwijs ondersteunend
personeel, stagiaires, schoolleiding en anderszins aanwezigen in school.
Als leerlingen vragen hebben over deze regels, kunnen zij daarvoor terecht bij hun
mentor of teamleider.
Stichting Agnieten College / de Boog
Schooljaar 2020-2021
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Hoofdstuk 1: schorsing van een leerling
Het bestuur van een school voor voortgezet onderwijs kan met opgave van reden
een leerling voor een periode van ten hoogste vijf dagen schorsen. De leerling heeft
dan tijdelijk geen toegang tot de school of tot bepaalde lessen. 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 dat de school na schooltijd met de
leerling bespreekt.
Het bestuur moet het besluit tot schorsing schriftelijk meedelen aan de leerling en
diens ouders/verzorgers. Hierbij moet ook worden aangegeven hoe bezwaar kan
worden gemaakt tegen het besluit. De school informeert de Inspectie van het
Onderwijs van alle schorsingen die langer dan een dag duren.
Aandachtspunten voor de teamleider die overgaat tot een schorsing:
- (laten) Registreren van de schorsing als incidentregistratie in Magister;
- Op de hoogte stellen (mondeling èn schriftelijk) van de ouder(s)/verzorger(s).
Afhankelijk van de ernst van de situatie worden ouder(s)/verzorger(s) samen
met de leerling uitgenodigd voor een gesprek op school;
- Melding maken bij de onderwijsinspectie (indien schorsing langer is dan één
dag); Dit doe je in het schooldossier op de website www.isd.owinsp.nl
- Melding maken bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin de leerling
woont (bijv. d.m.v. het toesturen van de kopie van de brief die aan de ouders
is gestuurd);
- Afhankelijk van het voorval en het gedrag van de betreffende leerling wordt in
verband met risico op schooluitval de zorgcoördinator op de hoogte gebracht.
- Na schorsing wordt terugkeer begeleid door de contactpersonen van de
school en betrokkenen (bijv. ouders, politie, Slachtofferhulp). Binnen de school
en in de klas zal hiervoor tijd moeten worden genomen.

Doorverwijzing
Na de terugkeer kan blijken dat het gebeurde een dermate grote impact heeft gehad
op de leerling zelf, de medeleerlingen of de gehele onderwijsinstelling dat in overleg
met de ouders en begeleiders geadviseerd kan worden een kind op de middellange
termijn over te plaatsen naar een andere school.
Zie verder hoofdstuk 2: besluit tot verwijdering van een leerling
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Hoofdstuk 2: besluit tot verwijdering van een leerling
Het besluit tot verwijdering van een leerling ligt bij het bevoegd gezag van een
school. Het bevoegd gezag moet hier de volgende regels volgen:
 het bevoegd gezag moet eerst naar het verhaal van de ouders en de
docent/mentor luisteren;
 de school is verplicht met de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin de
leerling woont èn de Inspectie van het Onderwijs te overleggen. Hij of zij kan
de school adviseren en helpen bij het vinden van oplossingen voor de
betreffende leerling.
 het bevoegd gezag moet altijd vermelden wat de redenen zijn voor de
verwijdering;
 een leerling kan slechts verwijderd worden nadat het bevoegd gezag een
andere school bereid heeft gevonden de leerling toe te laten.
 het bevoegd gezag mag een leerling op grond van onvoldoende vorderingen
niet in de loop van een schooljaar verwijderen;
 het bevoegd gezag is verplicht de betrokkenen er op te wijzen dat het mogelijk
is bezwaar te maken tegen de verwijdering van de leerling.
Zie verder hoofdstuk 3: bezwaarprocedure tegen verwijdering

Regels en afspraken rondom inspanningsverplichting onderbrengen op een
andere school:
- Indien een school een leerling wil verwijderen en wil onderbrengen op een
reguliere andere school, heeft deze laatste een inspanningsverplichting om de
mogelijkheden te onderzoeken deze leerlingen op te nemen. Indien de
verwijderende school dezelfde leerweg aanbiedt als de ontvangende school,
zal de leerling worden aangenomen op basis van detachering. De leerling blijft
nog maximaal één jaar ingeschreven bij de oude school en wordt pas officieel
overgeschreven na goed overleg tussen beide scholen.
-

Wanneer de leerling op de nieuwe school moeilijk te handhaven is, mag de
leerling worden teruggestuurd naar de oude school. Deze heeft vervolgens
weer gedurende 8 weken de inspanningsverplichting een oplossing te zoeken.
Indien de verwijderende school niet dezelfde leerweg aanbiedt als de
ontvangende school, zal de leerling door de ontvangende school worden
aangenomen, maar houdt de verwijderende school de verplichting mee te
werken aan een andere oplossing, als de leerling ook op de nieuwe school
moeilijk te handhaven blijkt. De leerling kan echter in dat geval niet terugkeren
naar de oude school.

-

De school verschaft alle relevante informatie aan de andere school t.a.v. de
voorgeschiedenis van de leerling
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Hoofdstuk 3: bezwaarprocedure tegen verwijdering
Als een school besluit uw kind van school te verwijderen kunt u bezwaar maken.
 Dit doet u binnen zes weken nadat het besluit schriftelijk aan u bekend is
gemaakt.
 Het bezwaar dient u schriftelijk in bij het bevoegd gezag van de school.
 Het bevoegd gezag neemt binnen vier weken een beslissing over uw bezwaar,
nadat zij uw kind in de gelegenheid heeft gesteld om het bezwaar mondeling
toe te lichten. Als uw kind minderjarig is, kunt u als ouder/verzorger het
bezwaar mondeling toelichten.
 Het bevoegd gezag is verplicht om u alle voor het besluit gebruikte adviezen
en rapporten in te laten zien
Toegang tot school tijdens de bezwaarprocedure
Tijdens de bezwaarprocedure hoeft de school uw kind niet toe te laten. U kunt
toegang afdwingen:
 Als het gaat om een openbare school, kunt u om een voorlopige voorziening
vragen bij de bestuursrechter;
 Als het gaat om een school voor bijzonder onderwijs, kunt u bij de civiele
rechter een kort geding aanspannen. In dat geval moet u zich laten
vertegenwoordigen door een advocaat.
De school houdt vast aan het besluit tot verwijdering
Als de school vasthoudt aan het besluit tot verwijdering, ondanks het door u
ingediende bezwaar, kunt u de zaak voorleggen aan de rechter:
 als het een openbare school is, kunt u naar de bestuursrechter;
 als het een school voor bijzonder onderwijs is, kunt u naar de civiele rechter.
In dat geval moet u zich laten vertegenwoordigen door een advocaat.
Een nieuwe school vinden
Omdat uw kind leerplichtig is, mag de school voor voortgezet onderwijs uw kind pas
definitief van school verwijderen als het bevoegd gezag een andere school heeft
gevonden, die bereid is uw kind toe te laten.
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Bijlage 1: wetgeving rondom schorsing en verwijdering

Wet op het voortgezet onderwijs
Geldend van 01-02-2018 t/m heden
Artikel 27. Toelating, verwijdering, voorwaardelijke bevordering; verblijfsduur praktijkonderwijs
1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voor elke soort van scholen of voor aan
scholen als bedoeld in artikel 10a verzorgde profielen voorwaarden voor de toelating en
voorschriften omtrent verwijdering en voorwaardelijke bevordering worden vastgesteld. De
algemene maatregel van bestuur bedoeld in de eerste volzin houdt in elk geval voorschriften in
met betrekking tot de voorwaarden voor de toelating tot de scholen, bedoeld in de artikelen 7, 8, 9
en 10a. Definitieve verwijdering van een leerling waarop de Leerplichtwet 1969 van toepassing is,
vindt niet plaats dan nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorggedragen dat een andere school,
een school voor voortgezet speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal
onderwijs, een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs dan wel een instelling als
bedoeld in artikel 1, onder c, van de Leerplichtwet 1969 bereid is de leerling toe te laten.
1a. Voor het volgen van een vorm van onderwijs als onderscheiden in artikel 5 aan een school wordt
uitsluitend als leerling toegelaten degene waarvan de ouders, voogden of verzorgers aantonen,
dan wel, indien hij meerderjarig en handelingsbekwaam is, degene die aantoont dat hij:
a. de Nederlandse nationaliteit bezit of op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander
wordt behandeld,
b. vreemdeling is en jonger is dan 18 jaar op de eerste schooldag waarop de vorm van voortgezet
onderwijs als onderscheiden in artikel 5 begint waarvoor voor de eerste maal toelating wordt
gewenst,
c. vreemdeling is, 18 jaar of ouder is op de eerste schooldag waarop de vorm van voortgezet
onderwijs als onderscheiden in artikel 5 begint waarvoor voor de eerste maal toelating wordt
gewenst en op die dag rechtmatig verblijf houdt in de zin van artikel 8 van de
Vreemdelingenwet 2000, of
d. vreemdeling is, niet meer voldoet aan een van de voorwaarden, genoemd onder b of c, en
eerder in overeenstemming met een van die onderdelen voor een vorm van voortgezet
onderwijs als onderscheiden in artikel 5 is toegelaten tot een school, welke vorm van
voortgezet onderwijs nog steeds wordt gevolgd en nog niet is voltooid.
1b. Indien na de toelating tot de school blijkt dat deze op welke grond dan ook niet in
overeenstemming met lid 1a heeft plaatsgevonden, wordt de leerling onmiddellijk verwijderd.
1c. De toelating van de leerling wordt gebaseerd op het schooladvies, bedoeld in artikel 42, tweede
lid, van de Wet op het primair onderwijs of artikel 43, tweede lid, van de Wet op de
expertisecentra.
2. De toelating wordt niet afhankelijk gesteld van een andere dan een bij of krachtens de wet
geregelde bijdrage.
2a. De aanmelding van leerlingen voor toelating geschiedt schriftelijk. De ouders doen de aanmelding
zo mogelijk ten minste 10 weken voor de datum waarop toelating wordt gevraagd en geven bij de
aanmelding aan bij welke school of scholen eveneens om toelating is verzocht.
2b. Het bevoegd gezag beoordeelt of de aanmelding een leerling betreft die extra ondersteuning
behoeft. Hiertoe kan het bevoegd gezag de ouders verzoeken gegevens te overleggen betreffende
stoornissen of handicaps van de leerling of beperkingen in de onderwijsparticipatie. Onder extra
ondersteuning wordt niet verstaan ondersteuning ter bevordering van de beheersing van de
Nederlandse taal met het oog op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden.
2c. Indien de toelating van een leerling die extra ondersteuning behoeft, wordt geweigerd, vindt de
weigering niet plaats dan nadat het bevoegd gezag er, na overleg met de ouders en met
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inachtneming van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de schoolondersteuningsprofielen
van de betrokken scholen, voor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling
toe te laten. Onder andere school kan ook worden verstaan een school voor voortgezet speciaal
onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, een instelling voor speciaal
en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra of een instelling als
bedoeld in artikel 1, onder c, van de Leerplichtwet 1969.
2d. De leden 2b en 2c zijn niet van toepassing:
a. indien op de school waar de leerling is aangemeld geen plaatsruimte beschikbaar is, of
b. indien het bevoegd gezag de ouders bij de aanmelding verzoekt te verklaren dat zij de
grondslag van het onderwijs op de school zullen respecteren dan wel te verklaren dat zij de
grondslag van het onderwijs op de school zullen onderschrijven, en de ouders dit weigeren te
verklaren, of
c. indien de leerling niet voldoet aan de voorwaarden voor toelating gesteld bij of krachtens de
algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid.
2e. Het bevoegd gezag neemt de beslissing over toelating van een leerling zo spoedig mogelijk doch
uiterlijk 6 weken na ontvangst van de aanmelding. Indien de beslissing, bedoeld in de vorige
volzin, niet binnen 6 weken kan worden gegeven, deelt het bevoegd gezag dit aan de ouders
mede en noemt het daarbij een zo kort mogelijke termijn waarbinnen de beslissing wel tegemoet
kan worden gezien, welke termijn ten hoogste 4 weken bedraagt.
2f. Indien de aanmelding een leerling betreft die niet is ingeschreven op een andere school, een
school voor voortgezet speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal
onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor wat betreft het
daaraan verzorgde voortgezet speciaal onderwijs, en de beslissing over de toelating is 10 weken
na de dag waarop het verzoek om toelating is gedaan nog niet genomen, wordt de leerling met
ingang van de dag volgend op bedoelde 10 weken, doch niet eerder dan de datum waarop de
leerling voldoet aan de voorwaarden om te kunnen worden toegelaten tot de school, tijdelijk
geplaatst op de school en als leerling ingeschreven. Indien de leerling wordt toegelaten, wordt de
tijdelijke plaatsing omgezet in een definitieve plaatsing. Indien de toelating van de leerling wordt
geweigerd of een beslissing wordt genomen de aanmelding niet te behandelen, wordt de tijdelijke
plaatsing beëindigd en wordt de leerling uitgeschreven met ingang van de dag die volgt op de dag
waarop de toelating wordt geweigerd of de beslissing wordt genomen de aanmelding niet te
behandelen.
2g. Het bevoegd gezag van een bijzondere school kan beslissen een aanmelding voor toelating niet te
behandelen, indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling
van de aanmelding of voor de voorbereiding van de toelatingsbeslissing, mits de ouders dan wel,
indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, de leerling, de gelegenheid hebben
gehad de aanmelding binnen een door het bevoegd gezag gestelde termijn aan te vullen. Een
beslissing om de aanmelding niet te behandelen wordt aan de ouders dan wel de leerling
bekendgemaakt binnen vier weken nadat de aanmelding is aangevuld of nadat de daarvoor
gestelde termijn ongebruikt is verstreken. De termijn voor het nemen van de toelatingsbeslissing
wordt opgeschort met ingang van de dag waarop het bevoegd gezag krachtens de eerste volzin de
ouders dan wel de leerling uitnodigt de aanmelding aan te vullen, tot de dag waarop de
aanmelding is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
3. Een leerling mag geen praktijkonderwijs meer volgen aan een school voor praktijkonderwijs na
afloop van het schooljaar waarin hij de leeftijd van achttien jaren heeft bereikt. Op aanvraag van
het bevoegd gezag, gedaan in het in de eerste volzin bedoelde schooljaar, kan de inspectie
besluiten dat de leerling het daaropvolgende schooljaar praktijkonderwijs kan blijven volgen, indien
zij van mening is dat zonder het volgen van dit schooljaar de leerling niet voldoende is voorbereid
op de functies, bedoeld in artikel 10f, derde lid, eerste volzin. De inspectie kan de tweede volzin op
overeenkomstige wijze toepassen in het schooljaar waarin de leerling de leeftijd van 19 jaren heeft
bereikt.
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4. Op bezwaarschriften tegen beslissingen over toelating of verwijdering van leerlingen, beslist het
bevoegd gezag, voor zover het een bevoegd gezag van een openbare school betreft in afwijking
van artikel 7:10 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen 4 weken na ontvangst van het
bezwaarschrift, doch niet eerder dan nadat de leerling en, indien deze jonger is dan 18 jaar, ook
diens ouders, voogden of verzorgers, in de gelegenheid is, respectievelijk zijn gesteld, te worden
gehoord en kennis heeft, respectievelijk hebben kunnen nemen van de op die beslissingen
betrekking hebbende adviezen of rapporten.

Wet op het voortgezet onderwijs
Geldend van 01-02-2018 t/m heden
Artikel 27c. Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering
1. Er is tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip een landelijke commissie voor geschillen
waarbij elke school, school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en school als bedoeld in
de Wet op de expertisecentra is aangesloten.
2. De commissie neemt kennis van geschillen tussen ouders en bevoegd gezag van een school die
ontstaan bij de toepassing van:
a. artikel 26, eerste, tweede en vijfde lid, en
b. artikel 27, eerste lid, derde volzin en de leden 2b, 2c en 2d.
3. De commissie brengt op verzoek van de ouders binnen 10 weken een oordeel uit aan het bevoegd
gezag, rekening houdend met het schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan.
4. Indien een geschil aanhangig is gemaakt bij de commissie en de ouders bezwaar hebben gemaakt
tegen de beslissing over de toelating of de verwijdering, neemt het bevoegd gezag de beslissing
op bezwaar niet dan nadat de commissie heeft geoordeeld. De termijn voor het nemen van de
beslissing op bezwaar wordt opgeschort met ingang van de dag waarop het geschil aanhangig is
gemaakt bij de commissie tot de dag waarop de commissie het oordeel heeft uitgebracht.
5. Bij algemene maatregel van bestuur worden voorschriften gegeven met betrekking tot de
commissie, waaronder in elk geval het aantal leden, de wijze van benoeming en ontslag en de
deskundigheid van de leden van de commissie.

9

Bijlage 2: inrichtingsbesluit WVO rondom schorsing en verwijdering

Inrichtingsbesluit WVO
Geldend van 01-08-2017 t/m 31-12-2017
Artikel 13. Schorsing
1. Het bevoegd gezag kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste
één week schorsen.
2. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk 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.
3. Het bevoegd gezag stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag
schriftelijk en met opgave van redenen in kennis.

Inrichtingsbesluit WVO
Geldend van 01-08-2017 t/m 31-12-2017
Artikel 14. Definitieve verwijdering
1. Het bevoegd gezag kan besluiten tot definitieve verwijdering van een leerling nadat deze en,
indien de leerling nog niet de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt, ook diens ouders, voogden of
verzorgers, in de gelegenheid is onderscheidenlijk zijn gesteld hierover te worden gehoord. Een
leerling wordt op grond van onvoldoende vorderingen niet in de loop van een schooljaar
verwijderd.
2. Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling geschiedt slechts na overleg met de
inspectie. Hangende dit overleg kan de leerling worden geschorst. Het overleg strekt er mede toe,
na te gaan op welke andere wijze de betrokken leerling onderwijs zal kunnen volgen.
3. Het bevoegd gezag stelt de inspectie van een definitieve verwijdering schriftelijk en met opgave
van redenen in kennis.

Inrichtingsbesluit WVO
Geldend van 01-08-2017 t/m 31-12-2017
Artikel 15. Beslistermijn bij bezwaar
1. De besluiten tot weigering van de toelating van een kandidaat-leerling of tot definitieve verwijdering
van een leerling worden schriftelijk en met opgave van redenen aan de leerling en, indien deze
nog niet de leeftijd van 21 jaren heeft bereikt, ook aan diens ouders, voogden of verzorgers,
bekendgemaakt, waarbij tevens de inhoud van het tweede lid wordt vermeld.
2. Binnen zes weken na de bekendmaking kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij het
bevoegd gezag.
3. Het bevoegd gezag beslist in overeenstemming met artikel 27 van de wet binnen vier weken na
ontvangst van het bezwaarschrift, doch niet eerder dan nadat de kandidaat-leerling,
onderscheidenlijk 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.
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4. Het bevoegd gezag kan de desbetreffende leerling, gedurende de behandeling van het bezwaar
tegen een besluit tot definitieve verwijdering de toegang tot de school ontzeggen.
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