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Kwaliteitskaart Schorsen en verwijderen leerlingen
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In het kader van passend onderwijs kan de school tegen haar figuurlijke grenzen aanlopen om
leerlingen een passend aanbod te kunnen (blijven) bieden. In het uiterste geval mag een school
overgaan tot schorsing en/of verwijdering van de leerling.

Verantwoordelijke Naam: Elles Verschoor

Geëvalueerd Vastgesteld  op: 1 januari 2022
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Doel
Schorsing en verwijdering is gebonden aan een wettelijk kader en de vastgestelde procedure bij
Talent Primair. Deze kaart geeft informatie die je als directeur moet weten als je te maken krijgt met
een schorsings- of verwijderingsprocedure van een leerling. Deze procedure kan plaatsvinden als:

● Leerling grensoverschrijdend gedrag blijft vertonen;
● Ouder(s) grensoverschrijdend gedrag blijven vertonen;
● De school de betreffende leerling geen passend onderwijsaanbod (meer) kunnen bieden.

De kaart helpt je bij het volgen van de juiste procedures en ondersteunt bij het nemen van
beslissingen.

Wettelijk kader
WPO artikel 40 lid 11, Verwijderen
Voordat wordt besloten tot verwijdering, hoort het bevoegd gezag de betrokken groepsleraar en de
ouders van de leerling. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats voordat het
bevoegd gezag ervoor heeft gezorgd dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Het
kan ook gaan om een school voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet
speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.

WPO artikel 40c Schorsing
1. Het bevoegd gezag kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten

hoogste één week schorsen.
2. De beslissing tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders bekendgemaakt.
3. Het bevoegd gezag stelt de inspectie schriftelijk en met opgave van redenen onverwijld in

kennis van een schorsing voor een periode langer dan één dag.
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Schorsing/verwijdering leerling vanwege gedrag van ouders
Dit mag bij dreiging en geweld van ouders in school.

Werkwijze
Leg elke stap die ondernomen wordt schriftelijk vast. Tip: Doe dit bij notities in Parnassys en
verstuur mail ook via Parnassys. Onderhoud contact met de bestuurder op belangrijke
beslismomenten.

Schorsing
De time-out, schorsing, crisisplaatsing 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. Een schorsing mag maximaal een week duren.

In onderstaande situaties wordt eerst een ontwikkelingsplan (OPP) of handelingsplan opgesteld,
waarna de school over kan gaan tot schorsing.

● Een houding van grove onverschilligheid (wat zich kan uiten in grensoverschrijdend gedrag
en/of overmatig veel verzuim);

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

● Dat een leerling zoveel aandacht van de leerkracht vraagt dat hierdoor het onderwijs aan
andere leerlingen in het gedrang komt.

In onderstaande situatie kan de school ook direct - dus zonder het opstellen van een OPP of
handelingsplan - schorsen:

● Het plegen van geweld tegen medeleerlingen, of medewerkers van de school en/of het
veroorzaken van situaties die als onveilig worden ervaren.

Schorsing of verwijdering mag alleen gedaan worden door de directie van de school na overleg met
de bestuurder.

Procedure schorsing
1. Leerling met bovengenoemd gedrag wordt gemeld door de leerkracht bij de intern begeleider

van de school. De intern begeleider stelt de directie op de hoogte als er vermoeden is dat in de
toekomst een besluit tot schorsing en of verwijdering aan de orde kan komen.

2. Indien bovengenoemd gedrag is gesignaleerd, wordt er een ontwikkelingsperspectief (OPP)
opgesteld met als doel schorsing te voorkomen. Bij het maken van een OPP wordt er
onderzoek gedaan naar de oorzaak, vindt er overleg plaats met ouders en worden er afspraken
vastgelegd wat de school en de ouders doen om het gedrag van betreffende leerling te
verbeteren.

Met het OPP kan worden aangetoond welke actie(s) de school heeft ondernomen om schorsing
en/of verwijdering te voorkomen. Een handelingsplan opstellen mag ook maar deze heeft in
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tegenstelling tot een geen OPP geen wettelijk kader. Als een ouder of verzorger bezwaar tegen
het besluit tot schorsing of verwijdering wil maken bij de bezwarencommissie of landelijk
geschillencommissie, dan kan een school m.b.v. het OPP haar handelen en besluitvorming
goed en professioneel verantwoorden.

3.   Opstellen van een OPP: Zie kwaliteitskaart Ontwikkelingsperspectief OPP
Het doel van het OPP is om het gedrag van de leerlingen te verbeteren om mogelijke schorsing
en of verwijdering van de school te voorkomen. Wat staat er in het OPP?
● De probleemsignalering en het in kaart brengen van de  stimulerende en belemmerende

factoren.
● Overzicht ondernomen interventies en het resultaat daarvan.
● Handelingsdeel: overzicht afspraken school, ouders en leerling. Het handelingsdeel kan

worden vastgesteld na instemming van de ouders. Hiervoor is een ondertekend OPP of
e-mail van ouders waarin zij bevestigen akkoord te gaan met de inhoud nodig. In het
handelingsdeel wordt beschreven:

● Wat de school, ouders en leerling doen om gedrag te verbeteren;
● Wijze en frequentie contact tussen ouders en school;
● Wijze van verslag/dossier bijhouden van de gebeurtenissen en gevoerde gesprekken

met ouders;
● Welke hulp en expertise wordt ingeroepen en door wie ( SWV, de schoolarts,

leerplicht, de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, Wijkteam, etc);
● Evaluaties: spreek korte termijnen af met elkaar als dat nodig is om interventies en

effecten te evalueren (wekelijks indien nodig).

Besluit schorsing
● De directeur informeert altijd vóór schorsing het bestuur.
● De directeur informeert de ouders van betreffende leerling.
● De directeur informeert de onderwijsinspectie.

Het besluit tot schorsing wordt zowel mondeling als schriftelijk meegedeeld aan gezaghebbende
ouders. Het schriftelijk besluit mag verzonden worden via e-mail.
In het schriftelijk besluit staat:

● Reden van schorsing met daarbij vermeld datum en tijdstip;
● verwijzing naar OPP of handelingsplan;
● een uitnodiging voor een gesprek op school met de gezaghebbende ouders;
● de bezwaarprocedure tegen de schorsing.

Als er nog geen OPP is opgesteld wordt dit na de schorsing gedaan.

Direct schorsen
Bij uitzonderlijk onveilige situaties (bijvoorbeeld zware bedreigingen of ernstige geweldszaken), kan
ook zonder voorafgaande procedure tot schorsing worden overgegaan na overleg met de
bestuurder. Start de procedure direct na de schorsing.
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Verwijderen
Het verwijderen van een leerling kan als de school niet langer een passend onderwijsaanbod kan
bieden of bij herhaald grensoverschrijdend gedrag. Er mag niet eerder tot verwijdering worden
overgegaan voordat er een andere school bereid is gevonden de leerling toe te laten.
Ook hierbij mag de leerling niet langer dan een week geschorst worden. In de tussentijd moet er
een aanbod zijn op school.

Procedure verwijdering
In de periode voorafgaand aan het besluit is er een OPP opgesteld en hebben er gesprekken
plaatsgevonden met de ouders van betreffende leerling. Bij de gesprekken zijn de volgende
personen betrokken:

● de gezaghebbende ouders of verzorgers
● de directeur
● de intern begeleider
● de bestuurder Talent Primair (is op de hoogte gebracht)
● de inspectie (is op de hoogte gebracht)

Zie kwaliteitskaart OPP en deze kwaliteitskaart bij het hoofdstuk procedure schorsing.

Besluit tot verwijdering
● Er is een OPP opgesteld en er hebben gesprekken met ouders plaatsgevonden om te

onderzoeken of de school een passend onderwijsaanbod kan bieden;
● bij evaluatie van het OPP is tot conclusie gekomen dat de school voor betreffende leerling

geen passend onderwijsaanbod (meer) kan bieden;
● de directeur zoekt een andere school die de leerling wil aannemen;
● de directeur informeert altijd vóór verwijdering het bestuur;
● de directeur informeert de ouders van betreffende leerling mondeling en schriftelijk;
● de directeur informeert de onderwijsinspectie.

Het besluit tot verwijdering wordt zowel mondeling als schriftelijk meegedeeld aan gezaghebbende
ouders door de directeur van de school. Het schriftelijk besluit mag verzonden worden via e-mail. (
zie format onderaan deze kwaliteitskaart)
In het schriftelijk besluit staat:

● Reden van verwijdering;
● verwijzing naar het OPP;
● de bezwaarprocedure tegen de verwijdering.

Direct verwijderen
Bij zeer uitzonderlijk onveilige situaties (bijvoorbeeld een zwaar geweldsmisdrijf), kan ook zonder
voorafgaande procedure eerst tot schorsing worden overgegaan om vervolgens binnen een week
het besluit tot verwijdering te nemen. Dit besluit wordt genomen door de bestuurder.
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Schorsen/verwijderen leerling i.v.m. gedrag van ouders
Door grensoverschrijdend gedrag van ouders kan het gevoel van veiligheid van medewerkers en
leerlingen op school in het gedrang komen. Talent Primair vindt het belangrijk dat leerlingen en
medewerkers in een veilige omgeving kunnen leren en werken. Bij grensoverschrijdend gedrag van
ouders zoals bedreiging, schreeuwen en vernieling mag de directeur van een school besluiten tot
een school- en pleinverbod en bij overtreding daarvan tot schorsing en verwijdering van een
leerling, na overleg met de bestuurder. Het toepassen van deze ordemaatregel moet wel in
verhouding zijn met de mate van grensoverschrijdend gedrag van de ouders.

Pleinverbod bij openbaar schoolplein
Het plein is onder schooltijd en een kwartier voor en na schooltijd onder beheer van de school.
Dit is ook de periode dat er een pleinverbod kan worden gegeven aan ouders en leerlingen.

Procedure
Gesprek
Na een incident van grensoverschrijdend gedrag van een of beide ouders worden gezaghebbende
ouders uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Doel van het gesprek is om het
grensoverschrijdend gedrag in de toekomst niet meer te laten plaatsvinden op school.
De volgende punten moeten voor ouders duidelijk zijn:

● Welke maatregel volgt als het gedrag niet verandert;
● Waarom een bepaalde maatregel wordt opgelegd;
● Op welke manier ouders de gelegenheid krijgen om een zienswijze in te dienen over de

maatregel en om bezwaar te maken tegen een maatregel.
De school moet als professionele partij proberen om de relatie te herstellen met de ouders,
bijvoorbeeld door gesprekken met de ouders te voeren onder(s) met eventueel  begeleiding van een
deskundige, zoals een mediator. De uitnodiging voor het gesprek mag mondeling gedaan worden.
Stuur in verband met dossiervorming wel via e-mail (Parnassys) een schriftelijke bevestiging van de
afspraak naar de ouders.

Schriftelijke waarschuwing
Bij voortzetting van grensoverschrijdend gedrag van de ouders volgt een schriftelijke waarschuwing.
Stuur ouders (via e-mail Parnassys) een schriftelijk waarschuwing waarin staat dat bij voortzetting
van  hun grensoverschrijdend gedrag de ouder(s) een plein- en schoolverbod krijgen. Nodig ouders
wederom uit voor een gesprek met als doel herhaling te voorkomen. De volgende punten moeten
voor ouders duidelijk zijn:

● Welke maatregel volgt als het gedrag niet verandert;
● Waarom een bepaalde maatregel wordt opgelegd;
● Op welke manier ouders de gelegenheid krijgen om een zienswijze in te dienen over de

maatregel en om bezwaar te maken tegen een maatregel
Ouders ontvangen een schriftelijk verslag van het gesprek. De school kan eventueel een externe
notulist inschakelen hiervoor.
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Plein- en schoolverbod voor ouder(s)
Bij voortzetting van grensoverschrijdend gedrag mag de directeur, na overleg met de bestuurder,
ouders een plein- en schoolverbod opleggen. Tijdens het plein- en schoolverbod kan er ook een
communicatieverbod zijn tussen school en ouders. Bij een communicatieverbod verloopt het
contact tussen ouders en school via het bestuursbureau. De periode van een plein- en
schoolverbod is tijdelijk en bij een communicatieverbod ook. Gezaghebbende ouders worden
wederom uitgenodigd voor een gesprek met daarbij aanwezig een externe deskundige of
bestuurder. De volgende punten moeten voor ouders duidelijk zijn:

● Welke maatregel volgt als het gedrag niet verandert;
● Waarom een bepaalde maatregel wordt opgelegd;
● Op welke manier ouders de gelegenheid krijgen om een zienswijze in te dienen over de

maatregel en om bezwaar te maken tegen een maatregel
Ouders ontvangen een schriftelijk verslag van het gesprek gemaakt door een externe notulist.

Verwijdering van leerling door gedrag ouder(s)
Als bovenstaande procedure niet heeft geleid dat ouder(s) geen grensoverschrijdend gedrag meer
vertonen in en om school, kan worden overgegaan tot verwijdering van de leerling van de school.
De school heeft wel de zorgplicht en moet ervoor zorgen dat een andere school bereid is de leerling
toe te laten.

Achtergrondinformatie

Rijksoverheid
Schorsen en verwijderen

Inspectie van het onderwijs
Schorsen en verwijderen

Uitspraak rechtbank schorsing leerling vanwege gedrag van ouders.
uitspraak 17 september 2019

Toelichting geschillencommissie over school. pleinverbod en verwijdering van ouders

Voorbeelden van brieven
● Voorbeeldbrief schorsing
● Voorbeeldbrief voornemen tot verwijderen
● Voorbeeldbrief verwijderen

Heb je vragen naar aanleiding van bovenstaande procedure? Neem dan contact op met Elles via
e.verschoor@talentprimair.nl.
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