Procedure schorsing/verwijdering Berg en Bosch Onderwijs
In het geval dat het in het belang van de leerling of medeleerlingen is om een leerling tijdelijk uit de les en/of van de
school te verwijderen (maximaal twee lesdagen), zonder dat een formele orde- of strafmaatregel noodzakelijk is,
kan een pedagogische time-out ingezet worden (zie procedure pedagogische time-out).
Procedure schorsing
Als besloten wordt tot een schorsing, moet hiervoor een zorgvuldige procedure worden toegepast. In artikel 40a
van de WEC en de Algemene Wet Bestuursrecht zijn voorschriften vastgelegd, waaraan besluiten van het bevoegd
gezag moeten voldoen:
- De directeur (als daartoe gevolmachtigde persoon door het bevoegd gezag) kan een leerling met opgave van
reden schorsen voor ten hoogste een week.
- Het besluit wordt schriftelijk en met opgave van reden aan de ouders meegedeeld.
- Het besluit is ondertekend en van datum voorzien.
- In het besluit worden ouders erop gewezen dat zij bij het bevoegd gezag schriftelijk hun bezwaren kenbaar
kunnen maken tegen de beslissing.
- Ouders en leerlingen worden in de gelegenheid gesteld om te worden gehoord en kennis te kunnen nemen
van adviezen die op het besluit betrekking hebben.
- De directeur neemt zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen vijf dagen na ontvangst van het bezwaarschrift, een
besluit.
- Gedurende de behandeling van het bezwaar kan de leerling de lessen worden ontzegd voor de maximale tijd
van de schorsingsduur.
- Bij een schorsing voor een periode langer dan één dag is de Inspectie schriftelijk en met opgave van redenen
in kennis gesteld. Daarnaast is ook de leerplichtambtenaar op de hoogte gesteld.
Uitgangspunten schorsing
- Na de schorsingsperiode wordt de leerling weer tot de lessen toegelaten.
- Het is niet toegestaan om een leerling opnieuw te schorsen voor hetzelfde feit.
- Een schorsing kan alleen meerdere malen voor dezelfde leerling worden toegepast, als er sprake is van een
nieuw incident.
- Ook wanneer de school het voornemen heeft een leerling te verwijderen, mag de daar eventueel aan
voorafgaande schorsing maximaal een week duren. De resterende tijd dient de school de leerling binnen de
school onderwijs aan te bieden.
Stappenplan bij schorsing
1. De directeur (als daartoe gevolmachtigde persoon door het bevoegd gezag) besluit een leerling voor een
periode van ten hoogste één week (vijf schooldagen) te schorsen.
2. De school neemt onmiddellijk telefonisch contact op met de ouders om de schorsing mee te delen. Ouders
worden hierbij opgeroepen voor een gesprek op school.
3. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders dan wel, indien de leerling meerderjarig en
handelingsbekwaam is, aan de leerling bekend gemaakt. Hierbij geldt:
a. de brief bevat een duidelijke opgave van de reden tot schorsing;
b. in de brief wordt vermeld hoe de bezwaarprocedure is geregeld;
c. bij schorsing van meer dan één dag stuurt de school een kopie van de brief naar de inspectie en
leerplichtambtenaar;
d. de brief wordt opgenomen in het dossier van de leerling.
4. Bij schorsing van langer dan één dag stelt het bevoegd gezag de Inspectie schriftelijk in kennis. Er wordt een
melding van de schorsing gemaakt via het internet schooldossier (ISD).
5. De leerling wordt tijdens de schorsingsperiode in principe binnen de school aan het werk gezet. In
uitzonderlijke gevallen kan de leerling buiten de school aan het werk gezet worden.
6. Na de schorsingsperiode wordt de leerling weer tot de lessen toegelaten.

Van schorsing tot verwijdering
Als is gebleken dat meerdere schorsingsmaatregelen niet het beoogde effect sorteren, kan de school verwijdering
als corrigerende strafmaatregel toepassen. Verwijdering kan ook worden toegepast als maatregel naar aanleiding
van een ernstige aangelegenheid.
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Procedure verwijdering
Bij een beslissing tot verwijdering moet een zorgvuldige procedure worden toegepast. Volgens artikel 18 van de
Leerplichtwet, de Algemene Wet Bestuursrecht, de WEC artikel 40 en 61 (voor het bijzonder onderwijs) moet een
besluit tot verwijdering aan de volgende voorschriften voldoen.
- De beslissing over toelating en verwijdering van leerlingen berust bij de directeur (als daartoe gevolmachtigde
persoon door het bevoegd gezag).
- Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het bevoegd gezag de betrokken (groeps)docent.
- Een besluit tot verwijdering terstond wordt gemeld aan de gemeente.
- Het besluit wordt schriftelijk en met opgave van reden aan de ouders meegedeeld.
- Het besluit is ondertekend en van datum voorzien.
- Het besluit wijst ouders erop dat zij binnen zes weken bij het bevoegd gezag schriftelijk hun bezwaren kenbaar
kunnen maken tegen de beslissing.
- De ouders worden in de gelegenheid gesteld om opnieuw te worden gehoord en kennis te kunnen nemen van
adviezen die op het besluit betrekking hebben.
- Als ouders tegen de beslissing tot verwijdering bezwaar hebben gemaakt, beslist het bevoegd gezag binnen
vier weken na ontvangst van de bezwaren.
- Voordat het bevoegd gezag een besluit op het bezwaarschrift neemt, vindt overleg plaats met de Inspectie en
desgewenst andere deskundigen.
- Tot het moment van definitieve verwijdering volgt de leerling, indien mogelijk, een onderwijsprogramma op
school.
- Definitieve verwijdering van een leerling vindt pas plaats nadat het bevoegd gezag heeft vastgesteld dat een
andere school of instelling (regulier, so of vso) bereid is de leerling toe te laten. Het samenwerkingsverband
kan hierbij een rol spelen.
- De school verwijdert een leerling, na afloop van de periode waarvoor een toelaatbaarheidsverklaring is
afgegeven, als de leerling voor de aansluitende periode door de toelatingscommissie niet toelaatbaar is
verklaard tot een van de onderwijssoorten die door de school worden verzorgd. Daarbij worden de
bovenstaande regels in acht genomen (met uitzondering van het zesde punt; overleg met de Inspectie na
bezwaarschrift is niet verplicht).
Stappenplan bij verwijdering
1. De school stelt ouders en leerling (en indien van toepassing ook gezinsvoogd en/of reclasseringsmedewerker)
schriftelijk en met opgave van reden op de hoogte dat hij voornemens is de leerling van school te verwijderen.
De school stuurt een kopie van de brief naar de leerplichtambtenaar en brengt de Inspectie op de hoogte van
de voorgenomen verwijdering.
2. De directeur hoort de groepsleerkracht(en)/mentor. Een verslag van het gesprek wordt opgenomen in het
dossier van de leerling.
3. Ouders worden in de gelegenheid gesteld te worden gehoord. Een verslag van het gesprek wordt opgenomen
in het dossier van de leerling.
4. Het bevoegd gezag is bevoegd te besluiten tot definitieve verwijdering van een leerling.
5. Het bevoegd gezag stelt ouders en leerling (en indien van toepassing ook gezinsvoogd en/of
reclasseringsmedewerker) schriftelijk en met opgave van reden op de hoogte van de definitieve verwijdering
van de leerling. Hierbij geldt:
a. de brief is voorzien van een datum en ondertekening;
b. de brief bevat een duidelijke opgave van reden tot verwijdering;
c. de brief vermeldt duidelijk welke school bereid is de leerling te plaatsen;
d. de brief vermeldt dat ouders de mogelijkheid hebben om binnen zes weken na dagtekening bezwaar te
maken bij het bevoegd gezag;
e. de school stuurt een kopie van de brief naar de leerplichtambtenaar.
6. Het bevoegd gezag stelt ook de Inspectie schriftelijk en met opgave van reden op de hoogte van de
verwijdering en geeft aan welke school bereid is de leerling te plaatsen (dit kan middels een kopie van
bovenstaande brief of anderszins).
In geval van bezwaar:
7. Voordat het bevoegd gezag definitief beslist, vindt overleg plaats met de Inspectie (en eventueel andere
deskundigen) en worden ouders en leerling in de gelegenheid gesteld om hun bezwaren mondeling toe te
lichten en kennis te kunnen nemen van adviezen en rapporten die zijn gebruikt bij het voorgenomen besluit.
8. Het bevoegd gezag beslist zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van een
ingediend bezwaarschrift.
9. De Inspectie wordt over de beslissing geïnformeerd.
10. Wanneer ouders ook met dit besluit niet akkoord zijn, kunnen zij zich richten tot de rechter.
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