Procedure schorsen en verwijderen van leerlingen
Schorsing van leerlingen
Over schorsing is niets in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) geregeld, maar duidelijk is wel dat
schorsen van leerlingen valt onder de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. Omdat dit een
stap voor de verwijdering betreft wordt schorsing afgewerkt door de directeur van de basisschool,
namens het bevoegd gezag.
Hieronder volgen een aantal richtlijnen de gevolgd moeten worden, omdat een beslissing tot
schorsing een rechterlijke toetsing moet kunnen doorstaan:
1. De directeur kan namens het bevoegd gezag een leerling voor maximaal één week
schorsen.
2. Schorsing vindt pas plaats na overleg met (de leerling) de ouders en de groepsleerkracht.
3. De directeur deelt het besluit tot schorsing schriftelijk aan de ouders mee. In dit besluit
worden vermeld: de reden voor schorsing, de aanvang en tijdsduur en eventuele andere
genomen maatregelen.
4. De school stelt de leerling is staat (bijvoorbeeld door het opgeven van huiswerk) te
voorkomen dat deze een achterstand oploopt.
5. De directeur stelt, namens het bevoegd gezag, bij schorsing langer dan één dag de
Inspectie in kennis van de schorsing en de reden daarvoor.
Voor de duidelijkheid hierbij nog opgemerkt dat de directeur het College van Bestuur (CvB) in kennis
stelt van de ontstane situatie, waarbij alle correspondentie tevens naar het CvB in afschrift gaat.

Verwijdering van leerlingen
De Wet op het Primair Onderwijs bevat artikel 40, die uitspraken doet over de verwijdering van
leerlingen in die onderwijssector. Daarnaast geldt artikel 18 van de leerplichtwet, waarin staat dat
een besluit tot verwijdering van een leerling terstond aan burgemeesters en wethouders wordt
gemeld.
In de wet is niet opgenomen onder welke voorwaarden een bestuur tot verwijdering mag overgaan,
maar uit de jurisprudentie blijkt dat ernstig wangedrag van de leerling of de ouder hiertoe aanleiding
kan zijn. Het gaat dan om ernstige verstoring van de rust of de veiligheid op school, zoals
bijvoorbeeld herhaalde driftbuien of mishandeling. Ook kan sprake zijn van een onherstelbaar
verstoorde relatie tussen school en leerling.
Als het gaat om verwijderen van gehandicapte leerlingen i.v.m. het niet meer kunnen bieden van de
nodige zorg, is er nog nauwelijks jurisprudentie voorhanden. Algemene regels hiervoor zijn dan ook
(nog) niet te geven. De rechter zal dit van geval tot geval bekijken.
Verwijdering van leerlingen valt volgens de wet onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag
en wordt door de ouders nogal een via de rechter aangevochten. Dit vraagt om het vaststellen van
heldere procedures.
Stapsgewijs komt dat voor Agora op het volgende neer:
1. Voordat het bevoegd gezag tot verwijdering van een leerling besluit hoort het zowel de
betrokken groepsleerkracht als de ouders. Voor Agora betekent dat de algemeen directeur
een lid van het CvB een gesprek heeft met de directeur, eventueel de groepsleerkracht en
de ouders.

2. De ouders ontvangen een gemotiveerd schriftelijk besluit van het CvB, waarbij wordt
gewezen op de mogelijkheid om hiertegen binnen zes weken schriftelijk bezwaar te maken.
3. Tevens meldt het CvB het besluit tot verwijdering van de leerling terstond aan de
leerplichtambtenaar.
4. Indien ouders bezwaar maken hoort het CvB hen over dit bezwaarschrift.
5. Het CvB neemt binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift een besluit.
Voordat een bevoegd gezag dit besluit kan uitvoeren moet het voldoen aan de wettelijke verplichting
(artikel 40, lid 11) ervoor te zorgen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Onder
andere school kan ook worden verstaan een school voor speciaal onderwijs.

Het is noodzakelijk om het leerlingdossier up to date te hebben. In dit geval te beschrijven welke
problemen er zijn opgetreden en wat de school eraan gedaan heeft om ze op te lossen om
verwijdering van de leerling te voorkomen. Bij voorkeur bevindt zich in dat dossier ook een
schriftelijke waarschuwing aan de ouders van de leerling, waarbij gewezen wordt op mogelijke
verwijdering als wangedrag aanhoudt.

