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Protocol schorsing en verwijdering leerlingen 
 

 

1. Doelstelling 
 

In dit protocol wordt beschreven hoe het DaCapo College omgaat met schorsing en 

verwijdering van leerlingen.  

 

De regeling voor schorsing en verwijdering van een leerling van een school voor 

voortgezet onderwijs is opgenomen in artikel 27 WVO en de artikelen 13,14 en 15 

Inrichtingsbesluit WVO. 

 

2. Schorsing  
 

Een schorsing duurt, volgens de regels van het Inrichtingsbesluit WVO, maximaal vijf 

schooldagen. De leerling dient daarna in beginsel weer toegelaten te worden op school. 

De woorden ‘in beginsel’ betekenen dat er een apart, goed onderbouwd besluit 

noodzakelijk is, wanneer het bevoegd gezag het besluit neemt tot een schorsing. Een 

uitzondering op de maximale duur van een schorsing vormt de schorsing die ingaat, 

terwijl er overleg gaande is met de inspectie over de definitieve verwijdering van een 

leerling. De schorsing duurt dan net zo lang als de tijd die nodig is om te komen tot een 

beslissing over de eventuele verwijdering.  

 

Het bevoegd gezag wordt voorafgaand aan de schorsing in kennis gesteld van deze 

maatregel.  

De locatiedirecteur maakt het besluit tot schorsing mondeling kenbaar aan betrokkene en 

de ouders, voogden of verzorgers en bespreekt de schorsing en de te nemen 

maatregelen met hen. Aansluitend ontvangen de ouders, voogden of verzorgers een 

schriftelijke kennisgeving van de schorsing. Deze brief wordt opgesteld en verzonden 

door de bestuurssecretaris. In de brief wordt melding gemaakt van de reden van de 

schorsing, de duur van de schorsing, de gemaakte afspraken en/of getroffen 

maatregelen waardoor de voortgang van het leerproces van de leerling gewaarborgd 

blijft en de wijze waarop bezwaar kan worden gemaakt. Het aantekenen van bezwaar 

heeft geen opschortende werking ten aanzien van het genomen besluit. 

Gedurende de schorsing mag een leerling zich niet in de school of in de directe omgeving 

van de school begeven. 

 

Bij een schorsing van meer dan één dag is het bevoegd gezag verplicht ook de Inspectie 

van het Onderwijs op de hoogte te stellen. Bovendien wordt de leerplichtambtenaar dan 

geïnformeerd.  

 

Relevante informatie over de schorsing in het leerlingdossier opgeslagen. Bij uitschrijving 

van de leerling wordt deze informatie vernietigd. 

 

3. Verwijdering  
 

Verwijdering is een uiterste maatregel die door de wetgever aan strikte voorwaarden is 

gebonden.  

Voordat het besluit tot verwijdering genomen kan worden, dient het bevoegd gezag (art. 

14, lid 1 Inrichtingsbesluit WVO) de leerling en de ouders, voogden of verzorgers te 

horen. Binnen 6 weken na bekendmaking kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij  
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het bevoegd gezag (art.15, lid 2 Inrichtingsbesluit WVO). Het aantekenen van bezwaar 

heeft geen opschortende werking ten aanzien van het genomen besluit. 

Bovendien is voorgeschreven (art.14, lid 2 Inrichtingsbesluit WVO) dat overleg met de 

Inspectie van het Onderwijs vereist is, voordat er een besluit genomen wordt.  

 

In afwachting van het definitief besluit kan een leerling wel geschorst worden, mits er 

voldoende maatregelen worden genomen om het leerproces te borgen. Deze ‘schorsing 

en voorgenomen besluit tot verwijdering’ wordt gemeld bij de Inspectie van het 

Onderwijs en de leerplichtambtenaar. 

 

Zodra het besluit tot verwijdering daadwerkelijk een feit is, informeert het bevoegd 

gezag de leerling en de ouders in ieder geval schriftelijk over:  

- de verwijdering en de reden daarvan;  

- de wijze, waarop bezwaar tegen de verwijdering gemaakt kan worden.  

 

Definitieve verwijdering kan in beginsel alleen plaatsvinden, wanneer het bevoegd gezag 

een andere school bereid heeft gevonden de leerling toe te laten. Wel geldt de regel dat 

er toch tot verwijdering kan worden overgegaan, indien de school zonder succes acht 

weken lang heeft gezocht naar een andere school. De zogenaamde 

inspanningsverplichting. De inspanning moet aantoonbaar zijn. Zodra een andere school 

bereid is gevonden om de verwijderde leerling op te nemen of na acht weken, vervalt de 

inspanningsverplichting. Voor probleemleerlingen die verwijderd gaan worden, moeten 

oplossingen gezocht worden binnen het samenwerkingsverband VO.  

 

Nota bene 

In het Inrichtingsbesluit WVO is bepaald dat verwijdering in de loop van een schooljaar 

niet kan op grond van onvoldoende vorderingen. 

 

 

4. Vereisten voor het opleggen van een schorsing of verwijdering 
 

1. De leerling wist of behoorde te weten dat zijn norm overschrijdend gedrag onjuist 

was. 

2. De leerling is tenminste (in enige mate) zelf schuldig aan het overschrijden van de 

norm. De leerling wordt bestraft voor het eigen aandeel in de overschrijding van de 

norm. Collectieve straffen zijn niet geoorloofd. 

3. Het evenredigheidsbeginsel is toegepast bij het opleggen van de schorsing. De 

zwaarte van de straf staat in verhouding tot de begane misstap. 

4. De maatregel is zorgvuldig genomen. 

5. De maatregel betreft geen ander doel dan als strafmaatregel voor de overtreding of 

het wangedrag. 

 

De volgende maatregelen vallen binnen het traject van schorsen en verwijderen. 

 

1. Schorsing van maximaal 1 dag. 

2. Schorsing langer dan 1 dag met een maximum van 5 dagen. 

3. Schorsing en voorgenomen besluit tot verwijdering. 

4. Besluit tot definitieve verwijdering. 

5. Van een schorsing of melding wordt te allen tijde melding gemaakt via het Internet 

Schooldossier (ISD) bij de Inspectie van het Onderwijs en bij het Regionaal Bureau 

Leerplichtzaken (RBL). 
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