
Toelichting regeling schorsen en verwijderen scholencombinatie Delfland  februari 2016 

Toelichting bij de regeling schorsen en verwijderen scholencombinatie Delfland. 
 
Algemeen: De “regeling schorsen en verwijderen van leerlingen” bevat de hierin te nemen 
stappen met inachtneming van de Wet op het voortgezet onderwijs; het Inrichtingsbesluit 
wet op het voortgezet onderwijs; de Leerplichtwet en Leerplichtregeling; de Algemene wet 
bestuursrecht; het leerlingenstatuut en de klachtenregeling. 
    
Ten aanzien van schorsing en verwijdering is sprake van mandatering van het bevoegd 
gezag, het bestuur, aan de directie van de school; het bevoegd gezag heeft de juridische 
verantwoordelijkheid voor genomen besluiten. 
De directeur is verantwoordelijk voor te nemen besluiten en legt hiertoe verantwoording af 
aan het bevoegd gezag. 
De toepassing van de strafmaat, met in overweging nemen van de gepleegde feiten, is ter 
beoordeling van het bevoegd gezag. 
 
Redenen die tot schorsing en/of tot verwijdering kunnen leiden zijn bijvoorbeeld: 
 

- binnen de lessen door storend gedrag het leerproces van medeleerlingen verstoren i.c.  
belemmeren. 

- pesten/treiteren van medeleerlingen zodat zij zich niet veilig voelen.  
- verbaal geweld tegen medeleerlingen. 
- discriminatie/racisme tegen medeleerlingen. 
- intimidatie/bedreigen met fysiek geweld dan wel het gebruik maken van fysiek geweld 

tegen medeleerlingen. 
- seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen 

medeleerlingen.  
- bezit- of gebruik maken- van een (hierop gelijkend) wapen. 
- handel in- bezit van- en/of gebruik van alcohol en drugs. 
- diefstal; heling. 
- bezit van- en/of gebruik van vuurwerk.        
- vernieling.       
- ongeoorloofd schoolverzuim. 
- fraude (bij proefwerken; examens etc.).   
- verbaal geweld tegen personeel.      
- discriminatie/racisme tegen personeel.   
- intimidatie/bedreigen met fysiek geweld dan wel het gebruik maken van fysiek geweld 

tegen personeel.   
- seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel 
 
Bij andere niet hiervoor vermelde redenen, beslist het bevoegd gezag. 
     
Bij (het vermoeden van) een strafbaar feit wordt aangifte bij de politie gedaan. Daarnaast 
bestaat de verplichting om, bij het kennis hebben van seksueel misbruik, seksuele 
intimidatie dan wel ongewenst seksueel gedrag tegen medeleerlingen of personeel, dit bij de 
vertrouwensinspecteur te melden.  
 
Van iedere schorsing, van elk voornemen tot verwijdering alsmede van elke verwijdering 
vindt registratie plaats. 
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1. maatregel: schorsing van één schooldag  
 
bevoegdheid: unitleider; directeur;  
 
te ondernemen stappen:  
1.1. de betrokken leerling wordt gehoord. 
1.2. de mentor wordt geïnformeerd. 
1.3. betrokken personeelsleden worden gehoord. 
1.4.  telefonisch contact opnemen met ouders/verzorgers. 
1.5.  zorgdragen voor een juiste vermelding in de verzuimadministratie van “magister”. 
1.6.  schorsing schriftelijk bevestigen met hierin vermeld: reden van schorsing; datum 

ingang schorsing en de duur van de tijdelijke ontzegging tot alle lessen en andere 
onderwijsactiviteiten (niet noodzakelijkerwijs behoeft de toegang tot de gebouwen 
en terreinen van de school ontzegd te worden); de mogelijkheid van bezwaar en de 
manier waarop dit bezwaar kenbaar gemaakt moet worden; vermelding van datum 
en tijd waarop met leerling en ouders/verzorgers [eventueel met de (gezins)voogd] 
wordt gesproken en de huiswerktaak die de leerling opgegeven krijgt. Gezien de 
korte duur van de schorsing kan hiervan in voorkomende gevallen worden 
afgeweken. 

1.7.   gesprek met leerling; ouders/verzorgers [eventueel met de (gezins)voogd]. 
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2. maatregel:  schorsing van meer dan één schooldag met een maximum van vijf  
                     schooldagen.  
 
bevoegdheid: directeur 
 
te ondernemen stappen:  
2.1.  de betrokken leerling wordt gehoord.  
2.2. de unitleider en de mentor wordt geïnformeerd. 
2.3. betrokken personeelsleden worden gehoord. 
2.4.  telefonisch contact opnemen met ouders/verzorgers. 
2.5.  zorgdragen voor een juiste vermelding in de verzuimadministratie van “magister”. 
2.6.  schorsing schriftelijk bevestigen met hierin vermeld: reden van schorsing; datum 

ingang schorsing en de duur van de tijdelijke ontzegging tot alle lessen en andere 
onderwijsactiviteiten (niet noodzakelijkerwijs behoeft de toegang tot de gebouwen 
en terreinen van de school te worden ontzegd); de mogelijkheid van bezwaar en de 
manier waarop dit bezwaar kenbaar gemaakt moet worden; vermelding van datum 
en tijd waarop met de leerling en ouders/verzorgers [eventueel met de 
(gezins)voogd] wordt gesproken en de huiswerktaak die de leerling opgegeven krijgt. 
In voorkomende gevallen kan van laatstgenoemd aspect worden afgeweken. 

2.7.  melden bij bestuur en inspectie van het onderwijs via http://schooldossier.owinsp.nl  
hiervoor is een inlogcode noodzakelijk.  

2.8.  afschrift van de schriftelijke bevestiging van de schorsing zenden aan de ambtenaar 
leerplicht van de gemeente waarin de leerling is ingeschreven. 

2.9.  gesprek met leerling; ouders/verzorgers [eventueel met de (gezins)voogd].  
 

http://schooldossier.owinsp.nl/


Toelichting regeling schorsen en verwijderen scholencombinatie Delfland  februari 2016 

 

 
3. maatregel: (onderzoeks) schorsing met voornemen tot verwijdering voor de duur van  
                     maximaal vijf schooldagen; verlenging is mogelijk.  
 
bevoegdheid: directeur, bestuur 
                       
te ondernemen stappen:  
3.1.  de betrokken leerling wordt gehoord.  
3.2. de unitleider en de mentor wordt geïnformeerd. 
3.3. betrokken personeelsleden worden gehoord. 
3.3 De directeur overlegt met het bestuur over het gebeurde en de voorgenomen 
 maatregel. 
3.4.  telefonisch contact opnemen met ouders/verzorgers. 
3.5.  zorgdragen voor een juiste vermelding in de verzuimadministratie van “magister”. 
3.6.  schorsing schriftelijk bevestigen met hierin vermeld: reden van schorsing; datum 

ingang schorsing en de duur van de tijdelijke ontzegging tot alle lessen en andere 
onderwijsactiviteiten (niet noodzakelijkerwijs behoeft de toegang tot de gebouwen 
en terreinen van de school te worden ontzegd, echter gezien de ernst van deze 
maatregel dient dit wel te worden overwogen); de mogelijkheid van bezwaar en de 
manier waarop dit bezwaar kenbaar gemaakt moet worden; vermelding van datum 
en tijd waarop met de leerling en ouders/verzorgers [eventueel met de 
(gezins)voogd] wordt gesproken en de huiswerktaak die de leerling opgegeven krijgt. 
In voorkomende gevallen kan van laatstgenoemd aspect worden afgeweken. 

3.7.  melden bij de inspectie van het onderwijs via http://schooldossier.owinsp.nl  
hiervoor is een inlogcode noodzakelijk.  

3.8.  afschrift van de schriftelijke bevestiging van de schorsing met voornemen tot 
verwijdering zenden aan de ambtenaar leerplicht van de gemeente waarin de leerling 
is ingeschreven. 

3.9.  gesprek met leerling; ouders/verzorgers [eventueel met de (gezins)voogd] schriftelijk 
vastleggen.  

 

http://schooldossier.owinsp.nl/
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4. maatregel: (voornemen tot) verwijdering 
 
bevoegdheid: directie; bestuur 
 
algemeen:  
- eerdere, lichtere maatregelen zoals schorsing, gedragsafspraken, ter voorkoming 
  van herhaling hebben gefaald. 
- de leerling en ouders/verzorgers zijn gewaarschuwd dat bij eerstvolgende herhaling van  
  wangedrag tot verwijdering wordt besloten. 
- het bevoegd gezag heeft bij zijn besluit tot verwijdering een belangenafweging gemaakt  
  tussen het belang van de school bij verwijdering en het belang van de leerling om op 
  school te blijven.  
- een leerplichtige leerling kan uitsluitend definitief van school worden verwijderd nadat  
  het bestuur van de school een andere school voor de leerling heeft gevonden. 
 
te ondernemen stappen: 
4.1.  de betrokken leerling en diens ouders/verzorgers/voogd dienen te worden gehoord. 
4.2.  de directeur dient zich een beeld te vormen inzake de ontstane handelings-

verlegenheid van de school en de haalbaarheid van de verwijdering; overlegt, indien 
nodig, met de betrokken docenten en de unitleider om te beoordelen of er nog een 
laatste keer in onderling overleg getracht kan worden de situatie op te lossen; toetst, 
indien nodig, vooraf, het voornemen tot verwijdering bij het bevoegd gezag. 

4.3.  er dient eerst een besluit te worden genomen tot voornemen van verwijdering en 
daarna een besluit tot verwijdering. 

4.4.  er dient te worden overlegd met de inspectie van het onderwijs. 
4.5.  de leerling en diens ouders/verzorgers/voogd worden in een gesprek met het 

bevoegd gezag in kennis gesteld van het feit dat het bevoegd gezag niet langer bereid 
is de oplossing binnen de school te zoeken en dat een fase intreedt die op 
verwijdering is gericht. Dit voornemen dient te worden onderbouwd in die zin dat 
duidelijk is om welke reden(en) het belang van de leerling en diens 
ouders/verzorgers/voogd moet wijken voor het belang van de school. Het gesprek 
dient ook om van de leerling en diens ouders/verzorgers/voogd te vernemen wat zij 
van de voorgenomen verwijdering vinden. Het maken van een gespreksverslag is 
zinvol. 

4.6.  zodra het besluit tot verwijdering vaststaat, informeert de directeur de leerling en 
ouders/verzorgers/voogd schriftelijk over: de verwijdering en de reden hiervan; de 
wijze waarop bezwaar tegen het besluit tot verwijdering kan worden gemaakt. Ook 
dient te worden aangegeven dat belanghebbende binnen zes weken na 
bekendmaking bezwaar kan maken bij het bevoegd gezag want tegen een beslissing 
tot verwijdering staat een bezwaarprocedure open.     

4.7.  een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan de ambtenaar leerplicht van de 
gemeente waarin de leerling is ingeschreven.      

4.8.  melden bij de inspectie van het onderwijs via http://schooldossier.owinsp.nl         
hiervoor is een inlogcode noodzakelijk. 

4.9.  het bevoegd gezag neemt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na 
ontvangst van een bezwaarschrift, na overleg met de inspectie van het onderwijs en 

http://schooldossier.owinsp.nl/
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eventueel andere deskundigen, een beslissing op het verzoek tot herziening, echter 
niet nadat de leerling en diens ouders/verzorgers/voogd zijn gehoord en kennis 
hebben kunnen nemen van adviezen en/of rapporten die op het besluit betrekking 
hebben.   

4.10.  indien bezwaar is gemaakt tegen een verwijderingsbesluit gerelateerd aan  
           leerlinggebonden financiering problematiek, kan de Commissie Gelijke  
           Behandeling gevraagd worden een oordeel uit te spreken over ongelijke  
           behandeling op grond van handicap of chronische ziekte in het regulier voortgezet  
           onderwijs. De Commissie kan hierbij gebruik maken van de expertise van de  
           Onderwijsconsulenten. De school kan ook zelf rechtstreeks de Onderwijs-  
           consulenten om advies vragen.  
4.11.  ouders/verzorgers/voogd kunnen binnen zes weken tegen het verwijderingbesluit in 

beroep gaan bij de rechter. 
4.12. definitieve verwijdering kan pas plaatsvinden wanneer de leerling is ingeschreven bij 

een andere school of instelling waar hij zijn opleiding kan vervolgen, bijvoorbeeld een 
Regionaal Opleidingen Centrum. In dit kader zal eveneens een beroep dienen te 
worden gedaan op andere, al dan niet openbare, scholen; de ambtenaar leerplicht; 
Regionale Meld- en Coördinatiefunctie; Samenwerkings-verband VO/SVO.  
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A. maatregel: schorsing van één schooldag  
 
relevante wetgeving:   
Inrichtingsbesluit Wet op het voortgezet onderwijs artikel 13:  
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 meegedeeld. 
 
Leerplichtwet 1969 artikel 11 onder c: de leerplichtige jongere die de leeftijd van 12 jaar 
heeft bereikt alsmede de jongere die kwalificatieplichtig is, zijn vrijgesteld van de 
verplichting de school geregeld te bezoeken indien de jongere bij wijze van tuchtmaatregel 
tijdelijk de toegang tot de school is ontzegd. 
 
Algemene wet bestuursrecht artikel 3:45:  
1. indien tegen een besluit bezwaar kan worden gemaakt of beroep kan worden  
    ingesteld, wordt daarvan bij de bekendmaking en bij de mededeling van het besluit  
    melding gemaakt;  
2. hierbij wordt vermeld door wie, binnen welke termijn en bij wie bezwaar kan worden  
    gemaakt.  
Algemene wet bestuursrecht; artikel 3:46: een besluit dient te berusten op een deugdelijke 
motivering. 
Algemene wet bestuursrecht; artikel 3:47: de motivering wordt vermeld bij de 
bekendmaking van het besluit. 
Algemene wet bestuursrecht; artikel 7:10: het bestuursorgaan beslist binnen zes weken na 
ontvangst van het bezwaarschrift gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het 
indienen van het bezwaarschrift is verstreken. 
  
overige documenten: 
leerlingenstatuut: hoofdstuk 8, onder 7 t/m 14.  
 
klachtenregeling: artikel 5.                                           
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B. maatregel:  schorsing van meer dan één schooldag met een maximum van vijf 
schooldagen. 
 
relevante wetgeving:   
Inrichtingsbesluit Wet op het voortgezet onderwijs artikel 13:  
1.de directeur 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 meegedeeld; 
3.de directeur stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan  
   één dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis. 
 
Leerplichtwet 1969 artikel 11 onder c: de leerplichtige jongere die de leeftijd van 12 jaar 
heeft bereikt alsmede de jongere die kwalificatieplichtig is, zijn vrijgesteld van de  
verplichting de school geregeld te bezoeken indien de jongere bij wijze van tuchtmaatregel 
tijdelijk de toegang tot de school is ontzegd. 
 
Algemene wet bestuursrecht artikel 3:45:  
1. indien tegen een besluit bezwaar kan worden gemaakt of beroep kan worden  
    ingesteld, wordt daarvan bij de bekendmaking en bij de mededeling van het besluit  
    melding gemaakt;  
2. hierbij wordt vermeld door wie, binnen welke termijn en bij wie bezwaar kan worden  
    gemaakt.  
Algemene wet bestuursrecht; artikel 3:46: een besluit dient te berusten op een deugdelijke 
motivering. 
Algemene wet bestuursrecht; artikel 3:47: de motivering wordt vermeld bij de 
bekendmaking van het besluit. 
Algemene wet bestuursrecht; artikel 7:10: het bestuursorgaan beslist binnen zes weken na 
ontvangst van het bezwaarschrift gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het 
indienen van het bezwaarschrift is verstreken. 
  
overige documenten: 
overige documenten: 
leerlingenstatuut: hoofdstuk 8, onder 7 t/m 14.  
 
klachtenregeling: artikel 5.                                       
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C. maatregel: (onderzoeks) schorsing met voornemen tot verwijdering voor de duur van   
                     maximaal vijf schooldagen; verlenging is mogelijk. 
 
relevante wetgeving:   
Inrichtingsbesluit Wet op het voortgezet onderwijs artikel 13:  
1.de directeur 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 meegedeeld; 
3.de directeur stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan  
   één dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis. 
 
Leerplichtwet 1969 artikel 11 onder c: de leerplichtige jongere die de leeftijd van 12 jaar 
heeft bereikt alsmede de jongere die kwalificatieplichtig is, zijn vrijgesteld van de 
verplichting de school geregeld te bezoeken indien de jongere bij wijze van tuchtmaatregel 
tijdelijk de toegang tot de school is ontzegd. 
 
Algemene wet bestuursrecht artikel 3:45:  
1. indien tegen een besluit bezwaar kan worden gemaakt of beroep kan worden  
    ingesteld, wordt daarvan bij de bekendmaking en bij de mededeling van het besluit  
    melding gemaakt;  
2. hierbij wordt vermeld door wie, binnen welke termijn en bij wie bezwaar kan worden  
    gemaakt.  
Algemene wet bestuursrecht artikel 3:46: een besluit dient te berusten op een deugdelijke 
motivering. 
Algemene wet bestuursrecht artikel 3:47: de motivering wordt vermeld bij de bekendmaking 
van het besluit. 
Algemene wet bestuursrecht artikel 7:10: het bestuursorgaan beslist binnen zes weken na 
ontvangst van het bezwaarschrift gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het 
indienen van het bezwaarschrift is verstreken. 
  
overige documenten: 
leerlingenstatuut: hoofdstuk 8, onder 7 t/m 14.  
 
klachtenregeling: artikel 5.                                       
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D. maatregel: (voornemen tot) verwijdering 
 
relevante wetgeving: 
Wet op het voortgezet onderwijs artikel 27: 
1. 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, dan wel een instelling als bedoeld in artikel 1, onder c, van de  
    leerplichtwet 1969 bereid is de leerling toe te laten”. 
 
Inrichtingsbesluit Wet op het voortgezet onderwijs artikel 14: 
1. de directeur 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 zijn 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 gaan volgen. 
3. het bevoegd gezag stelt de inspectie van een definitieve verwijdering schriftelijk en  
    met opgave van redenen in kennis.          
 
Inrichtingsbesluit Wet op het voortgezet onderwijs artikel 15: 
1. het besluit tot definitieve verwijdering van een leerling wordt 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 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. 
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. 
 
Leerplichtwet 1969 artikel 18:  
1. een beslissing tot verwijdering van een leerling wordt terstond gemeld bij het college  
    van burgemeester en wethouders”. 
 
Wet op het voortgezet onderwijs artikel 28: 
1c.het bevoegd gezag doet onverwijld opgave aan burgemeester en wethouders van de  
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    gemeente waar de betrokkene woon- of verblijfplaats heeft van de gegevens van  
    degene die van de school wordt verwijderd. 
 
Leerplichtregeling 1995 artikel 4:  
2. de kennisgeving bedoeld in artikel 18 van de wet, wordt gezonden aan burgemeester  
    en wethouders van de gemeente waar de leerling als ingezetene in de basis- 
    administratie persoonsgegevens is ingeschreven”.   
 
Algemene wet bestuursrecht artikel 3:45:  
1. indien tegen een besluit bezwaar kan worden gemaakt of beroep kan worden  
    ingesteld, wordt daarvan bij de bekendmaking en bij de mededeling van het besluit  
    melding gemaakt;  
2. hierbij wordt vermeld door wie, binnen welke termijn en bij wie bezwaar kan worden  
    gemaakt.  
Algemene wet bestuursrecht; artikel 3:46: een besluit dient te berusten op een deugdelijke 
motivering. 
Algemene wet bestuursrecht; artikel 3:47: de motivering wordt vermeld bij de 
bekendmaking van het besluit. 
Algemene wet bestuursrecht; artikel 7:10: het bestuursorgaan beslist binnen zes weken na 
ontvangst van het bezwaarschrift gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het 
indienen van het bezwaarschrift is verstreken. 
 
overige documenten: 
leerlingenstatuut: hoofdstuk 8, onder 7 t/m 14.  
 
klachtenregeling: artikel 5.      
                                  
VOS/ABB: katern “toelating en verwijdering leerlingen VO”  
 

 


