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Inleiding 
De procedure rond het verwijderen van een leerling is voor het basisonderwijs geregeld in artikel 24 
van de Wet op het Basisonderwijs (WBO). Dit artikel zegt onder meer: "De beslissing over toelating 
en verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag”. “Over de verwijdering hoort het 
bevoegd gezag de betrokken groepsleraar en de ouders van de leerling". 
 
De schorsing of verwijdering van een leerling kan nodig zijn indien sprake is van een zodanig 
wangedrag dat daardoor de rust, de orde, veiligheid of het onderwijsleerproces op school ernstig 
wordt verstoord. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan: 

- een houding van grove onverschilligheid (hetgeen zich kan uiten in wangedrag en/of 
overmatig veel verzuim); 

- een bedreigende houding van een leerling naar een leerkracht, een medeleerling, een 
(hulp)ouder of naar school toe.  

Ook wanneer een leerling zoveel aandacht van de leerkracht vraagt dat hierdoor het onderwijs aan 
andere leerlingen in het gedrang komt, kan schorsing en/of verwijdering volgen. 
 

Procedure voorafgaand aan schorsing of verwijdering 
1. Probleemsignalering; contacten met betreffende leerling en ouders hebben nog niet het 

gewenste resultaat gehad; de leerkracht brengt het probleem in het zorgspreekuur c.q. bij de 
directie. 

2. Collega's (directie, IB-er) denken mee en geven suggesties; er wordt een handelingsplan 
opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd. 

3. Een deskundige kan worden ingeschakeld voor overleg en een nader onderzoek. 
4. De ouders waren al meerdere keren op school en worden door de school nog diverse malen 

uitgenodigd voor een gesprek met als doel de ontstane problemen te bespreken en de situatie te 
verbeteren. Vanuit de school zijn hierbij in ieder geval de leerkracht van de leerling en de 
directeur aanwezig. 

5. De school benadert andere personen/instanties voor overleg en advies; dit kunnen afhankelijk 
van het probleem o.a. zijn: de schoolarts, leerplicht, de Raad voor de Kinderbescherming, bureau 
Jeugdzorg. De Inspectie en het bevoegd gezag wordt altijd ingeschakeld en/of op de hoogte 
gesteld. 

6. De school houdt verslag/dossier bij van de gebeurtenissen en gevoerde gesprekken met ouders 
en benaderde instanties. 

7. Bij onvoldoende aanpassing van het wangedrag worden ouders/verzorgers eerst uitgenodigd op 
school voor een gesprek met de leerkracht en directeur. In dit gesprek wordt bepaald op welke 
manier er met het gedrag wordt omgegaan. Indien schorsing: zie onder.  

Procedure schorsing en verwijdering 
1. Als eerste disciplinaire maatregel kan een leerling voor een bepaalde tijd (kan variëren van een 

dag tot maximaal een week) intern geschorst worden. 
De leerling werkt op school, onder toezicht,  aan een taak. Ouders wordt schriftelijk meegedeeld 
dat hun kind, als eerste signaal, intern geschorst wordt en dat daarna eventueel schorsing kan 
gaan plaatsvinden. De brief wordt door de directie, ondertekend.  
Als er geen veranderingen plaatsvinden na deze interne schorsing, kan externe schorsing worden 
overwogen.  
 
Als tweede disciplinaire maatregel kan schorsing voor een bepaalde tijd worden opgelegd. De 
leerling werkt dan thuis ( variërend tussen één dag tot maximaal één week) aan een 
huiswerktaak.  
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Ouders wordt schriftelijk meegedeeld dat hun kind geschorst wordt en daarna eventueel 
verwijdering kan gaan plaatsvinden. De brief wordt door de directie ondertekend.  
 
In de brief wordt genoemd: 

 - de reden voor schorsing/verwijdering; 
 - de voorgeschiedenis; 
 - reeds genomen stappen/afspraken; 
 - bij schorsing: de duur van de schorsing; 
 - laatste kans/afspraak/ultimatum; 
 - dat er bezwaar kan worden aangetekend bij het bevoegd gezag. 
2. Verschillende – al eerder betrokken – instanties worden hierover ingelicht: 
 - het bevoegd gezag; 
 - de Inspectie van het onderwijs; 

- de afdeling leerplicht van de gemeente. 
3. Hierna wordt opnieuw met de ouders en zo mogelijk de leerling besproken welke stappen 

ondernomen worden om herhaling van het gedrag in de toekomst te voorkomen. Dit wordt 
schriftelijk vastgelegd en in het leerling-dossier bewaard.  

4. Bij terugkerend wangedrag wordt de leerling voor onbepaalde tijd geschorst en wordt gezocht 
naar passend onderwijs voor de leerling. In verband met de leerplichtwet is het niet mogelijk een 
leerling te verwijderen zonder dat er voor inschrijving op een andere school is gezorgd, tenzij het 
gedrag van de leerling zodanig is dat daardoor de goede gang van zaken op de school op 
onaanvaardbare wijze wordt belemmerd.  

5. Definitieve verwijdering gebeurt door het bevoegd gezag van de school na het horen van school 
en ouders. De ouders worden schriftelijk per aangetekende brief op de hoogte gebracht van het 
besluit, waarbij zij er op gewezen worden dat tegen dit besluit binnen 6 weken schriftelijk 
bezwaar mogelijk is bij het bevoegd gezag. Indien tegen de beslissing schriftelijk bezwaar wordt 
gemaakt dan hoort het bovenschools management de ouders en neemt een besluit binnen 4 
weken na ontvangst van het bezwaar. Het besluit van verwijdering wordt direct aan de 
leerplichtambtenaar gemeld. Ook de Inspectie van het onderwijs wordt met opgave van reden 
schriftelijk in kennis gesteld en geïnformeerd over het verloop van de procedure. De school heeft 
als plicht een andere school of instelling te zoeken (een andere basisschool of het speciaal 
onderwijs, bijvoorbeeld cluster 4). Lukt dit niet binnen 8 weken dan kan het bovenschools 
management toch tot definitieve verwijdering overgaan. 

6. Niet alleen (herhaaldelijk) wangedrag van een leerling kan tot verwijdering leiden. Verwijdering 
van een leerling kan eveneens plaatsvinden wegens wangedrag van een van de ouders. Er moet 
bij de belangenafweging rekening houden met het feit dat de leerling zelf geen verwijt treft. 

7. Wanneer schorsing of zelfs verwijdering in overweging genomen wordt, dan is er wel een lange 
weg afgelegd. Dergelijke maatregelen worden pas getroffen wanneer het onderwijs binnen een 
groep zeer ernstig verstoord is en de directie geen enkele mogelijkheid meer ziet hierin een 
kentering aan te brengen of wanneer de relatie tussen school en ouders zo verstoord is dat de 
school zich niet meer in staat acht de leerling op verantwoorde wijze verder te onderwijzen en te 
begeleiden.  

 


