
  
 
 
 
 
 
 
Procedure  Schorsen en verwijderen VariO  
______________________________________________________________________________ 
Een school mag een leerling onder bepaalde omstandigheden schorsen. Dit is wettelijk geregeld. 
 
Schorsing 
Schorsing houdt in dat een leerling tijdelijk geen toegang heeft tot de school, bijvoorbeeld door 
(herhaaldelijk) ongewenst getoond gedrag van de leerling, of het creëren van onveiligheid binnen de 
school. Een andere reden kan zijn dat de school niet (meer) kan voldoen aan de zorgbehoefte van een 
leerling. 
 
Schorsing in het voortgezet onderwijs 
In het voortgezet onderwijs hebben schorsingen en verwijderingen een wettelijke basis. Het middel 
schorsing is voor het Voortgezet Onderwijs omschreven in het Inrichtingsbesluit Wet op het Voortgezet 
Onderwijs. Een schorsing duurt –volgens de regels van het Inrichtingsbesluit WVO- maximaal vijf 
schooldagen. Daarna moet de leerling in principe weer worden toegelaten op school. Een uitzondering op 
de maximale duur van de schorsing vormt de schorsing die ingaat, terwijl er nog wordt overlegd over de 
definitieve verwijdering van een leerling. 
 
De school informeert de leerling en ouder(s)/verzorger(s) in geval van een schorsing schriftelijk over: 
▪ De reden en duur van de schorsing. 
▪ De mogelijkheid van bezwaar. 
▪ De manier, waarop dit bezwaar kenbaar gemaakt moet worden. 
Bij een schorsing van meer dan één dag is de directeur verplicht de Inspectie van het Onderwijs op de 
hoogte te stellen. Ook de leerplichtambtenaar wordt geïnformeerd.  
In een ongewone, spoedeisende situatie kan het schriftelijke besluit tot schorsing later volgen. 
 
Time out 
Het komt regelmatig voor dat scholen leerlingen een zogenaamde ‘time out’ geven. De leerling is dan op 
school, maar mag 1 of meerdere lessen niet volgen. In deze gevallen wordt geen melding gedaan aan de 
Onderwijsinspectie, omdat het geen formele schorsing betreft. 
 
Interne schorsing (lesontzegging) 
Het komt voor dat scholen leerlingen een zogenaamde ‘interne schorsing’ opleggen. De leerling komt dan 
wel op school, maar krijgt andere lestaken opgelegd in plaats van het reguliere lesrooster. Wanneer dit 
langer dan 1 lesdag is wordt in deze gevallen ook melding te worden gedaan aan de Onderwijsinspectie, 
omdat het een formele schorsing betreft. 
 
Bezwaar tegen schorsing 
Op het besluit tot schorsing van een openbare school is de Algemene wet bestuursrecht van 
toepassing. Een bezwaarschrift moet binnen de termijn van zes weken zijn ingediend bij het Bestuur van 
de school die binnen vier weken een reactie moet geven.   

http://mijnwetten.nl/inrichtingsbesluit-wvo
http://mijnwetten.nl/inrichtingsbesluit-wvo
http://mijnwetten.nl/algemene-wet-bestuursrecht


Verwijdering 
Een leerling verwijderen is een uiterste maatregel die door de wetgever aan strikte voorwaarden is 
gebonden. Voordat de school kan besluiten om een leerling te verwijderen, moet het de leerling (indien 
ouder dan 12 jaar) en de ouder(s)/ verzorger(s) horen. Voor het Voortgezet Onderwijs moet worden 
overlegd met de Inspectie van het Onderwijs, voordat er een besluit genomen wordt. De 
leerplichtambtenaar wordt bij de procedure voor verwijdering betrokken. 
 
 
Voortgezet Onderwijs 
In het Voortgezet Onderwijs geldt een strikt uitgangspunt. Verwijdering is alleen mogelijk wanneer de 
plaatsing op een andere school geregeld is. Voor leerlingen die verwijderd gaan worden, moeten 
oplossingen gezocht worden binnen het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs/ Voortgezet 
Speciaal Onderwijs (SWV VO/VSO). Een leerling op het Voortgezet Onderwijs kan alleen definitief 
verwijderd worden wanneer de school een andere school bereid heeft gevonden de leerling toe te laten. 
Voor de duur van deze zoektocht is geen wettelijk voorschrift gegeven, maar in het belang van de leerling 
wel zo snel mogelijk. 
Ouders kunnen weigeren om hun kind in te schrijven op de school die door de oude school is gevonden. 
De primaire verantwoordelijkheid voor inschrijving (en dus de keuze van school waar de leerling wordt 
ingeschreven) ligt bij de ouder(s)/ verzorger(s). Dat neemt niet de plicht van de oude school weg om te 
blijven zoeken, maar het legt de verantwoordelijkheid wel zwaarder op de schouders van de ouder(s)/ 
verzorger(s). Zie : http://mijnwetten.nl/wet-op-het-voortgezet-onderwijs/artikel27 
 
 
 
Werkwijze Schorsing en verwijdering binnen VariO 
 
Time out en Interne schorsing 
Alvorens over te gaan tot een schorsing zal eerst gekozen worden voor een time out of een interne 
schorsing. In bepaalde situaties (bijv. drugsgebruik of drugshandel, vechtpartijtjes, diefstal etc.) zal de 
betrokken leerling naar huis worden gestuurd. De ouders/verzorgers worden hierover telefonisch op de 
hoogte gebracht en de leerling krijgt een schriftelijke bevestiging mee met een uitnodiging voor een 
gesprek met de schoolleiding. Dit gesprek vindt bij voorkeur de volgende dag plaats. Pas na dit gesprek 
wordt bepaald of de leerling de les weer in kan of er nog een tijdje een lesontzegging met alternatief 
programma volgt of dat er een formele schorsing volgt. 
 
Formele Schorsing  
 

 
Stappenplan schorsen 

 

1 School De school beschrijft het interne traject waaruit duidelijk wordt op welke wijze met 
afwijkend gedrag van leerlingen wordt omgegaan (signalering, diagnose, 
handelingsplannen en evaluatie). Het is daarbij van groot belang dat deze acties 
goed worden geregistreerd en gedocumenteerd. 

2 School en 
bevoegd 
gezag 

Als alle mogelijkheden zijn uitgeprobeerd, zoals o.a. het uit de groep plaatsen, 
beschikt de schoolleiding van de school over de mogelijkheid de leerling voor 
één of enkele (maximaal vijf) dagen te schorsen. De schorsing van meer dan 
een dag wordt na overleg met het bevoegd gezag genomen. 

3 School  De schorsing wordt schriftelijk gemeld aan de ouders met een afschrift aan het 
bevoegd gezag. In het schorsingsbesluit worden  

• de reden(en),  

• de noodzaak en  

• de duur vermeld.  

• Ook wordt aangegeven op welke wijze de ouders bezwaar kunnen 
maken tegen de schorsing* 

4 School  Na afloop van de schorsing worden nogmaals schriftelijke afspraken met leerling 

http://mijnwetten.nl/inrichtingsbesluit-wvo
http://mijnwetten.nl/wet-op-het-voortgezet-onderwijs/artikel27


en ouders gemaakt. Dit gebeurt vaak tijdens het schorsingsbesprek. Deze 
worden daarna regelmatig geëvalueerd. 

5 School  De inspectie voor het onderwijs en de leerplichtambtenaar worden over een 
schorsing geïnformeerd. 

 
 
 

 
Stappenplan verwijdering  

 

School De school beschrijft het interne traject waaruit duidelijk wordt op welke wijze met 
afwijkend gedrag van leerlingen wordt omgegaan (signalering, diagnose, 
handelingsplannen en evaluatie). Het is daarbij van groot belang dat deze acties goed 
worden geregistreerd en gedocumenteerd. 

School en 
bestuur 

Leerling en ouder(s)/verzorger(s) worden schriftelijk geïnformeerd over de verwijdering 
en de reden van de verwijdering. 
 

School  De leerling en ouder(s)/verzorger(s) worden geïnformeerd over de manier waarop 
bezwaar tegen de verwijdering gemaakt kan worden.  

School  De school stuurt een kopie van de brief aan leerling en ouder(s)/verzorger(s) naar de 
Inspectie van het Onderwijs en de leerplichtambtenaar. 

 
 
*Bezwaar aantekenen: 
Bezwaar aantekenen moet schriftelijk bij het Bestuur VariO, Professor ter Veenstraat 6, 8302 GA 
Emmeloord. 


