Handleiding schorsing en verwijdering Onderwijsgroep Amersfoort
College van Bestuur,
(het bevoegd gezag)

september 2012
Voor het laatst aangepast per 30 juni 2020

Het beleid op de scholen van de Onderwijsgroep Amersfoort moet erop gericht zijn dat leerlingen
niet in ernstige problemen kunnen raken. Wij zijn de volwassenen, zij niet. Elke school moet daarom
zijn zaken goed hebben georganiseerd.
1. Heb je omgangsregels beschreven en kenbaar gemaakt in het leerlingenstatuut en in je
schoolgids?
2. Heb je beleid geformuleerd inzake ongewenst gedrag en heb je dit kenbaar gemaakt aan
ouders en leerlingen?
3. Besteed je in je curriculum aandacht aan gedrags- en omgangsregels, veiligheid, pesten,
geweld, stelen, …?
4. Hoe heb je de klachtenregeling van de Onderwijsgroep Amersfoort bekendgemaakt?
5. Heb je een deugdelijk leerlingvolgsysteem?
6. Heb je goed vastgelegde handelingsplannen?
7. Wat doe je om leerlingen die een tijd niet op school zijn geweest te re-integreren?
8. Is je leerlingendossier op orde? (inschrijfformulier, gespreksverslagen, thuissituatie,
hulpvraag plus stappenplan, schoolcarrière, opvallende zaken m.b.t. gezondheid en gedrag,
beschrijving van wat er zoal is gedaan, inclusief testverslagen, formele schriftelijke
toestemming ouders bij aanmelding voor externe hulpverlening). Wie is er verantwoordelijk
voor het op orde zijn van het leerlingendossier?
9. Is het contact tussen leerlingen/ouders en school goed geregeld en kom je je afspraken na?
10. Maak je goed gebruik van allerlei externe ondersteunende instanties zoals leerplicht, bureau
jeugdzorg en samenwerkingsverband?
11. Heb je een netwerk met hulpverleners waar een leerling snel terecht kan en draag je
desnoods zelf bij in de extra kosten die dit eventueel met zich meebrengt?
12. Onderhoud je goed contact met de wijkagent?
Als het toch misgaat, zorg dan dat je de procedure voor schorsing of verwijdering tot in de puntjes
volgt. Er is niets vervelender dan in het ongelijk te worden gesteld op basis van vormfouten. Het
gebruik van de modellen en het stappenplan hieronder is daarom verplicht.
•
•
•

De directeur VO / VSO is bij uitsluiting van anderen, bevoegd om een leerling te schorsen.
De directeur VO / VSO is bij uitsluiting van anderen bevoegd om een leerling aan het
bevoegd gezag voor te dragen voor verwijdering.
De directeur VO / VSO is niet bevoegd om een leerling te verwijderen.

SCHORSING
Schorsing dient slechts als uiterste maatregel te worden gehanteerd, bijvoorbeeld als aan de leerling
en de ouders herhaaldelijk is aangegeven dat het gedrag van de leerling ontoelaatbaar is, maar de
situatie desondanks niet verbetert.
In een besluit tot schorsing moeten de redenen daarvoor vermeld worden. Aan te raden is om de
schorsingsdag/-dagen te gebruiken om een gesprek te voeren met de ouders en de leerling om deze
ernstige waarschuwing te onderstrepen en afspraken te maken over het vervolgtraject.
Op een besluit tot schorsing is de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing; bezwaar en beroep
zijn mogelijk.
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Regels rondom schorsen voortgezet onderwijs (bron: www.onderwijsinspectie.nl):
(zie ook artikel 13 Inrichtingsbesluit WVO en de modelbrief)
1. bevoegd gezag kan een leerling hooguit één week schorsen
2. schorsing vindt plaats met opgave van redenen
3. besluit tot schorsing wordt schriftelijk bekendgemaakt aan leerling en ouders, voogden of
verzorgers (tenzij leerling 21 jaar of ouder is) (ZIE MODEL)
4. inspectie wordt in kennis gesteld, schriftelijk en met opgave van redenen, als langer dan één
dag geschorst wordt. Dit gaat via het meldingsformulier schorsing en verwijdering in
het Internet Schooldossier van de school (ISD).
Regels rondom schorsen (voortgezet) speciaal onderwijs (bron: www.onderwijsinspectie.nl)
De mogelijkheid om leerlingen te schorsen, is nog redelijk nieuw in de Wet op de expertisecentra
(vanaf 1 augustus 2014 in de wet opgenomen). Bij het schorsen van een leerling toetst de inspectie
of de school en/of het bestuur zich aan de wet houdt en controleert de volgende punten:
1. Het bevoegd gezag kan met opgaven van redenen een leerling voor een periode van ten
hoogste één week schorsen.
2. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders dan wel, indien de leerling
meerderjarig en handelingsbekwaam is, aan de leerling bekendgemaakt.
3. Het bestuur stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag
schriftelijk en met opgave van redenen in kennis. De schorsing dient via ISD gemeld te
worden.
4. Ook wanneer de school het voornemen heeft een leerling te verwijderen, mag de daar
eventueel aan voorafgaande schorsing maximaal een week duren. De resterende tijd dient
de school de leerling binnen de school onderwijs aan te bieden.
VERWIJDERING

Vereisten verwijdering
(artikel 27 WVO, artikelen 14 en 15 Inrichtingsbesluit WVO, artikel 40 WEC):
Je wilt een leerling verwijderen en je wilt hem acuut uit de school hebben:
Je schorst de leerling met als reden dat je onderzoek wilt doen. Je doet het nodige onderzoekswerk
en neemt tegelijkertijd contact op met het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag stelt je de nodige
vragen om voor zichzelf het gevoel te krijgen dat het erachter kan staan. Het bevoegd gezag moet er
werkelijk van overtuigd zijn dat de school er alles aan heeft gedaan om verwijdering te voorkomen of
dat er iets heel hevigs is gebeurd. Het bevoegd gezag hanteert het proportionaliteitsbeginsel en
overlegt met de inspectie. Als het bevoegd gezag niet overtuigd is of denkt dat de procedure niet
goed is doorlopen, verwijdert het bevoegd gezag in principe niet.
Gronden voor verwijdering kunnen zijn:
• de school kan niet aan de zorgbehoefte van de leerling voldoen;
• ernstig wangedrag van de leerling of de ouders.

2

Regels rondom verwijdering voortgezet onderwijs:
•

voor het voortgezet onderwijs geldt dat definitieve verwijdering van een leerling waarop de
Leerplichtwet 1969 van toepassing is, niet plaatsvindt dan nadat het bevoegd gezag ervoor
heeft zorggedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten;

•

voordat het bevoegd gezag besluit tot verwijdering hoort het de betrokken rector/directeur;

•

definitieve verwijdering is pas mogelijk nadat leerling en ouders (tenzij leerling 18 jaar of
ouder is) in de gelegenheid is/zijn gesteld om daarover gehoord te worden. Zie modelbrief;

•

definitieve verwijdering kan pas na overleg met de inspectie; het overleg strekt er mede toe
om na te gaan op welke andere wijze de betrokken leerling onderwijs zal kunnen volgen;

•

hangende het overleg met inspectie kan de leerling geschorst worden. Als dit overleg langer
duurt dan een week, kan de leerling ook langer worden geschorst.;

•

een besluit tot definitieve verwijdering wordt schriftelijk bekendgemaakt aan leerling en
ouders (tenzij leerling 21 jaar of ouder is);

•

tegen dit besluit kan binnen zes weken bezwaar gemaakt worden bij het bevoegd gezag;

•

in het besluit tot definitieve verwijdering wordt melding gemaakt van bezwaarmogelijkheid
(incl. termijn);

•

het bevoegd gezag besluit binnen vier weken op het bezwaar maar niet eerder dan nadat de
leerling en ouders (tenzij leerling 18 jaar of ouder is) in de gelegenheid is/zijn gesteld om
gehoord te worden en kennis heeft/hebben kunnen nemen van de op het besluit betrekking
hebbende adviezen of rapporten;

•

hangende de bezwaarprocedure kan het bevoegd gezag de leerling de toegang tot de school
ontzeggen;

•

op grond van onvoldoende vorderingen kan geen verwijdering in de loop van een schooljaar
plaatsvinden;

•

het bevoegd gezag stelt de inspectie van een definitieve verwijdering schriftelijk en met
opgave van redenen in kennis.
PS: Houd rekening met de interne schoolregels zoals die aan ouders en leerlingen zijn
bekendgemaakt!

Als het bevoegd gezag besluit om een leerling te verwijderen dan gaat er een brief met een
voornemen tot verwijdering de deur uit en worden de ouders in de gelegenheid gesteld om hun
zienswijze te geven op het voornemen tot verwijdering over te gaan (ook als dit al tijdens de
schorsing is gebeurd). Ook melding van een voornemen tot verwijdering bij de inspectie vindt plaats
via het elektronische meldingsformulier. Vervolgens neemt het bevoegd gezag een definitief besluit.
Tegen dit besluit kunnen ouders binnen zes weken bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag.
De ouders worden in de gelegenheid gesteld het bezwaar toe te lichten (“het horen”).
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Het bevoegd gezag moet binnen vier weken te beslissen over het bezwaar.

Regels rondom verwijdering (voortgezet) speciaal onderwijs (bron www.onderwijsinspectie.nl)
Voor het verwijderen van een leerling van een school voor speciaal onderwijs (so) of voortgezet
speciaal onderwijs (vso) gelden regels. Hieronder een toelichting:
•
•
•
•

•

•

Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het bestuur de betrokken lera(a)r(en) en de
ouders en neemt deze gesprekken op in het leerlingdossier1.
Het bevoegd gezag informeert de ouders schriftelijk over de verwijdering. In deze brief moet
de aard van de verwijdering duidelijk worden verwoord en met redenen worden omkleed.
Binnen 6 weken na de schriftelijke mededeling kunnen de ouders bij het bevoegd gezag
schriftelijk hun bezwaren kenbaar maken tegen de beslissing tot verwijdering.
Het bevoegd gezag beslist binnen 4 weken na ontvangst van de bezwaren, maar mag pas
beslissen:
a. na overleg met de inspecteur en desgewenst met andere deskundigen,
b. nadat de ouders kennis hebben kunnen nemen van de op de beslissing betrekking
hebbende adviezen of rapporten, en
c. de ouders opnieuw zijn gehoord.
Voor leerlingen van (voormalig) cluster 3 en 4 betreft dat de definitieve verwijdering van een
leerplichtige leerling vindt niet eerder plaats dan nadat het bevoegd gezag ervoor heeft
zorggedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten.
Voor leerlingen van (voormalig) cluster 1 of 2: Het bevoegd gezag kan tot definitieve
verwijdering overgaan indien aantoonbaar gedurende 8 weken zonder succes is gezocht naar
een school of school waarnaar kan worden verwezen. Daarna is de leerplichtambtenaar aan
zet.

Ouders of meerderjarige leerlingen kunnen sinds 1 augustus 2014 een geschil over de verwijdering
van een leerling aanhangig maken bij de Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering. De
inspectie stelt zich in deze gevallen dan ook terughoudend op. Signalen of een groot aantal
procedures bij bijvoorbeeld de Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering kunnen voor
de inspectie aanleiding zijn voor nader onderzoek.

Bijlagen: 6
1. Model schorsingsbesluit voortgezet onderwijs
2. Model schorsingsbesluit (voortgezet) speciaal onderwijs
3. Model voornemen verwijderingsbesluit voortgezet onderwijs
4. Model voornemen verwijderingsbesluit (voortgezet) speciaal onderwijs
5. Model verwijderingsbesluit
6. Wetsteksten

-

1

Het is niet altijd zo dat er docenten betrokken zijn. In het onderzoek van het bestuur bepaalt het
bestuur wie er gehoord wordt, dit is afhankelijk van de situatie.
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=== Model voor schorsingsbesluit leerling VOORTGEZET ONDERWIJS===

AANGETEKEND OF VIA DE MAIL MET ONTVANGSTBEVESTIGING VERZENDEN2

(Plaats, datum)

Geachte heer/mevrouw …(naam)… en …(naam leerling)…,
Hierbij stel ik u in kennis van mijn besluit om …(naam leerling)… voor een periode van één dag / …
dagen3 te schorsen. Dit houdt in dat hem/haar de toegang tot de school wordt ontzegd.
De redenen voor schorsing zijn de volgende:
…(redenen)…
(indien van toepassing vermelden: ondanks dat herhaaldelijk is aangegeven dat het gedrag van …
ontoelaatbaar is, is zijn gedrag niet verbeterd. )
Ik zal de inspectie in kennis stellen van de schorsing en de redenen daartoe (Let op: alleen nodig als
sprake is van een schorsing langer dan één dag).
Tegen dit besluit kan binnen zes weken volgend op de verzenddatum van dit besluit bezwaar
gemaakt worden bij het bevoegd gezag van de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort, Postbus 1771,
3800 BT Amersfoort.
Hoogachtend,
Namens het bevoegd gezag van de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort,

……(naam bevoegde persoon) …
Rector/directeur

2

Van belang is dat aangetoond kan worden dat de brief is verstuurd en ontvangen. Bij verzending via de mail
verdient het de voorkeur de brief ook via de post te versturen.
3
Maximaal 1 week.
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=== Model voor schorsingsbesluit leerling (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS===

AANGETEKEND OF VIA DE MAIL MET ONTVANGSTBEVESTIGING VERZENDEN4

(Plaats, datum)

Geachte heer/mevrouw …(naam)… en …(naam leerling)…,
Hierbij stel ik u in kennis van mijn besluit om …(naam leerling)… voor een periode van één dag / …
dagen5 te schorsen. Dit houdt in dat hem/haar de toegang tot de school wordt ontzegd.
De redenen voor schorsing zijn de volgende:
…(redenen)…
(indien van toepassing vermelden: ondanks dat herhaaldelijk is aangegeven dat het gedrag van …
ontoelaatbaar is, is zijn gedrag niet verbeterd.)
Uw zoon/dochter bezoekt onze school vanwege gedragsproblemen. Hij/zij volgt een traject om
hem/haar te ondersteunen hoe met deze problemen om te gaan.
In het kader van het traject is de schorsing noodzakelijk om uw zoon/dochter te laten reflecteren
over zijn/haar gedrag.
Tijdens de schorsing kan uw zoon/dochter onderwijs blijven volgen (maatregelen die de school heeft
genomen om ervoor te zorgen dat de leerling onderwijs blijft volgen).
Ik zal de inspectie in kennis stellen van de schorsing en de redenen daartoe (let op: Alleen nodig als
sprake is van een schorsing langer dan één dag).
Tegen dit besluit kan binnen zes weken volgend op de verzenddatum van dit besluit bezwaar
gemaakt worden bij het bevoegd gezag van de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort, Postbus 1771,
3800 BT Amersfoort

Hoogachtend,
Namens het bevoegd gezag van de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort,

……(naam bevoegde persoon) …
Rector/directeur

4

Van belang is dat aangetoond kan worden dat de brief is verstuurd en ontvangen. Bij verzending via de mail
verdient het de voorkeur de brief ook via de post te versturen.
5
Maximaal 1 week
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=== Model voor voornemen verwijderingsbesluit leerling VOORTGEZET ONDERWIJS ===

AANGETEKEND OF VIA DE MAIL MET ONTVANGSTBEVESTIGING VERZENDEN6

Geachte heer/mevrouw7 …(naam)… en …(naam leerling)…,
Hierbij deelt het College van Bestuur u mee dat het voornemens is om …(naam leerling)… van school
te verwijderen. De redenen voor verwijdering zijn de volgende:
…(redenen verwijdering)…
Uw zoon/dochter is met ingang van heden geschorst; de toegang tot de school is hem/haar ontzegd.
De schorsing duurt totdat het College van Bestuur een definitief besluit over de verwijdering heeft
genomen.
Het College van Bestuur stelt u in de gelegenheid om uw zienswijze kenbaar te maken tegen het
voornemen uw zoon/dochter te verwijderen. Als u van die gelegenheid gebruik wilt maken, dient u
dat uiterlijk binnen 7 dagen na dagtekening van deze brief aan ondergetekende mede te delen. Het
College van Bestuur zal u vervolgens op korte termijn uitnodigen voor een gesprek8.
Na het horen (of het uitblijven daarvan omdat u van horen afziet of niet binnen de termijn van 7
dagen reageert) zal de procedure tot definitieve verwijdering in gang gezet worden.
Definitieve verwijdering vindt niet plaats dan nadat het College van Bestuur ervoor heeft
zorggedragen dat een andere school bereid is uw kind toe te laten.
Hoogachtend,
Stichting Onderwijsgroep Amersfoort,
Namens deze,

K. de Boer
Voorzitter College van Bestuur

6

Van belang is dat aangetoond kan worden dat de brief is verstuurd en ontvangen. Bij verzending via de mail
verdient het de voorkeur de brief ook via de post te versturen
7
Als de leerling 18 jaar of ouder is, hoeven de ouders niet aangeschreven te worden.
8
Als de interne schoolregels (een) andere termijn(en) hanteert/hanteren, dient/dienen die hier vermeld te worden.
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=== Model voor voornemen verwijderingsbesluit leerling (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS ===

AANGETEKEND OF VIA DE MAIL MET ONTVANGSTBEVESTIGING VERZENDEN9
Geachte heer/mevrouw10 …(naam)… en …(naam leerling)…,
Hierbij deelt het College van Bestuur mede dat het voornemens is om …(naam leerling)… van school
te verwijderen. Uw zoon/dochter is met ingang van heden geschorst; de toegang tot de school is
hem/haar ontzegd. De schorsing duurt totdat het College van Bestuur een definitief besluit over de
verwijdering heeft genomen.
De redenen voor het voornemen tot verwijdering zijn … (de school moet hier aangeven dat zij haar
verantwoordelijkheid heeft genomen om de leerling te helpen om te gaan met zijn of haar
gedragsproblematiek (het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling).
De school heeft nagegaan – met inschakeling van de centrale commissie voor begeleiding – welke
hulp uw zoon/dochter nodig heeft. Het College van Bestuur heeft moeten constateren dat de school
de gewenste hulp zelf niet kan bieden. Deze handelingsverlegenheid is reden voor de (voorgenomen)
verwijdering.
Het College van Bestuur zal de school vragen een school voor uw zoon/dochter te zoeken die de hulp
wel kan bieden.
Het College van Bestuur stelt u in de gelegenheid om uw zienswijze kenbaar te maken tegen het
voornemen uw zoon/dochter te verwijderen. Als u van die gelegenheid gebruik wilt maken, dient u
dat uiterlijk binnen 7 dagen na dagtekening van deze brief aan ondergetekende mede te delen. Het
College van Bestuur zal u vervolgens op korte termijn uitnodigen voor een gesprek.
Na het horen (of het uitblijven daarvan omdat u van horen afziet of niet binnen de termijn van 7
dagen reageert) zal de procedure tot definitieve verwijdering in gang gezet worden.
Definitieve verwijdering vindt niet plaats dan nadat het College van Bestuur ervoor heeft
zorggedragen dat een andere school bereid is uw kind toe te laten.

Hoogachtend,
Stichting Onderwijsgroep Amersfoort,
Namens deze,

K. de Boer
Voorzitter College van Bestuur

9

Van belang is dat aangetoond kan worden dat de brief is verstuurd en ontvangen. Bij verzending via de mail
verdient het de voorkeur de brief ook via de post te versturen
10
Als de leerling 18 jaar of ouder is, hoeven de ouders niet aangeschreven te worden.
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=== Model voor verwijderingsbesluit leerling ===

AANGETEKEND OF VIA DE MAIL MET ONTVANGSTBEVESTIGING VERZENDEN11

Geachte heer/mevrouw12 …(naam)… en …(naam leerling)…,
Bij brief van ……(datum)…… heeft het College van Bestuur u in kennis gesteld van zijn voornemen om
…(naam leerling)… te verwijderen. In die brief heeft het College van Bestuur de redenen voor
verwijdering uiteengezet.
Naar aanleiding van het voornemen bent u door het College van Bestuur in de gelegenheid gesteld
om gehoord te worden. Van die mogelijkheid heeft u op …(datum)… gebruikgemaakt/geen
gebruikgemaakt. U heeft aangegeven …(korte uiteenzetting standpunt ouders en leerling)… Het
College van Bestuur deelt uw standpunt niet omdat ……(korte uiteenzetting standpunt school) …
Daarom wordt het voorgenomen besluit hierbij omgezet in een definitief besluit, met als
ingangsdatum …(datum)…. De redenen voor verwijdering worden hieronder herhaald:
…(redenen verwijdering, aangevuld met reactie op zienswijze van ouders/leerling)…
Het College van Bestuur heeft ……(naam school)…… bereid gevonden om …(naam leerling)… toe te
laten.13 Voor de procedure tot toelating op die school kunt u contact opnemen met de
heer/mevrouw …(naam)…, …(functie)…, …(adresgegevens)…
Over de verwijdering en de wijze waarop …(naam leerling)… na verwijdering onderwijs zal kunnen
volgen, heeft het College van Bestuur op …(datum) … overleg gevoerd met de inspectie.
Tegen dit besluit kan binnen zes weken volgend op de verzenddatum van dit besluit bezwaar
gemaakt worden bij het bevoegd gezag van de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort, Postbus 1771,
3800 BT Amersfoort.
Hoogachtend,
Stichting Onderwijsgroep Amersfoort,
Namens deze,

K. de Boer
Voorzitter College van Bestuur

11

Van belang is dat aangetoond kan worden dat de brief is verstuurd en ontvangen. Bij verzending via de mail
verdient het de voorkeur de brief ook via de post te versturen
12
Als de leerling 21 jaar of ouder is, hoeven de ouders niet aangeschreven te worden.
13
Dit vereiste geldt niet voor leerlingen die niet meer onder de Leerplichtwet 1969 vallen.
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Wettelijke regels schorsing en verwijderen in VO
De wettelijke regels rond het toelaten, schorsen en verwijderen van leerlingen zijn te vinden in
artikel 27 van de Wet op het voortgezet onderwijs en in de artikelen 13, 14 en 15 van
het Inrichtingsbesluit WVO (https://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/2017-0801#TiteldeelII_AfdelingI_HoofdstukI_Paragraaf1_Artikel27
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005946/2017-08-01#HoofdstukII_Artikel13)
(Tekst geldend op: (21-2-2020)
Wet op het voortgezet onderwijs
Artikel 27
• 1 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voor elke soort van
scholen of voor aan scholen als bedoeld in artikel 10a verzorgde profielen
voorwaarden voor de toelating en voorschriften omtrent verwijdering en
voorwaardelijke bevordering worden vastgesteld. De algemene maatregel van
bestuur bedoeld in de eerste volzin houdt in elk geval voorschriften in met
betrekking tot de voorwaarden voor de toelating tot de scholen, bedoeld in
de artikelen 7, 8, 9 en 10a. 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, een school voor
voortgezet speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal
onderwijs, een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs dan wel
een instelling als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Leerplichtwet 1969 bereid is
de leerling toe te laten.
• 1aVoor het volgen van een vorm van onderwijs als onderscheiden in artikel 5 aan een

school wordt uitsluitend als leerling toegelaten degene waarvan de ouders,
voogden of verzorgers aantonen, dan wel, indien hij meerderjarig en
handelingsbekwaam is, degene die aantoont dat hij:
o a.de Nederlandse nationaliteit bezit of op grond van een wettelijke bepaling

als Nederlander wordt behandeld,
o b.vreemdeling is en jonger is dan 18 jaar op de eerste schooldag waarop de

vorm van voortgezet onderwijs als onderscheiden in artikel 5 begint
waarvoor voor de eerste maal toelating wordt gewenst,
o c.vreemdeling is, 18 jaar of ouder is op de eerste schooldag waarop de vorm

van voortgezet onderwijs als onderscheiden in artikel 5 begint waarvoor
voor de eerste maal toelating wordt gewenst en op die dag rechtmatig
verblijf houdt in de zin van artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000, of
o d.vreemdeling is, niet meer voldoet aan een van de voorwaarden, genoemd

onder b of c, en eerder in overeenstemming met een van die onderdelen
voor een vorm van voortgezet onderwijs als onderscheiden in artikel 5 is
toegelaten tot een school, welke vorm van voortgezet onderwijs nog steeds
wordt gevolgd en nog niet is voltooid.
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• 1bIndien na de toelating tot de school blijkt dat deze op welke grond dan ook niet in

overeenstemming met lid 1a heeft plaatsgevonden, wordt de leerling onmiddellijk
verwijderd.
• 1cDe toelating van de leerling wordt gebaseerd op het schooladvies, bedoeld

in artikel 42, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs of artikel 43, tweede
lid, van de Wet op de expertisecentra.
• 2De toelating wordt niet afhankelijk gesteld van een andere dan een bij of krachtens

de wet geregelde bijdrage.
• 2aDe aanmelding van leerlingen voor toelating geschiedt schriftelijk. De ouders doen

de aanmelding zo mogelijk ten minste 10 weken voor de datum waarop toelating
wordt gevraagd en geven bij de aanmelding aan bij welke school of scholen
eveneens om toelating is verzocht.
• 2bHet bevoegd gezag beoordeelt of de aanmelding een leerling betreft die extra

ondersteuning behoeft. Hiertoe kan het bevoegd gezag de ouders verzoeken
gegevens te overleggen betreffende stoornissen of handicaps van de leerling of
beperkingen in de onderwijsparticipatie. Onder extra ondersteuning wordt niet
verstaan ondersteuning ter bevordering van de beheersing van de Nederlandse taal
met het oog op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden.
• 2cIndien de toelating van een leerling die extra ondersteuning behoeft, wordt

geweigerd, vindt de weigering niet plaats dan nadat het bevoegd gezag er, na
overleg met de ouders en met inachtneming van de ondersteuningsbehoefte van
de leerling en de schoolondersteuningsprofielen van de betrokken scholen, voor
heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Onder
andere school kan ook worden verstaan een school voor voortgezet speciaal
onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, een instelling
voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de
expertisecentra of een instelling als bedoeld in artikel 1, onder c, van de
Leerplichtwet 1969.
• 2dDe leden 2b en 2c zijn niet van toepassing:
o a.indien op de school waar de leerling is aangemeld geen plaatsruimte

beschikbaar is, of
o b.indien het bevoegd gezag de ouders bij de aanmelding verzoekt te

verklaren dat zij de grondslag van het onderwijs op de school zullen
respecteren dan wel te verklaren dat zij de grondslag van het onderwijs op
de school zullen onderschrijven, en de ouders dit weigeren te verklaren, of
o c.indien de leerling niet voldoet aan de voorwaarden voor toelating gesteld

bij of krachtens de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste
lid.
• 2eHet bevoegd gezag neemt de beslissing over toelating van een leerling zo spoedig

mogelijk doch uiterlijk 6 weken na ontvangst van de aanmelding. Indien de
beslissing, bedoeld in de vorige volzin, niet binnen 6 weken kan worden gegeven,
deelt het bevoegd gezag dit aan de ouders mede en noemt het daarbij een zo kort
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mogelijke termijn waarbinnen de beslissing wel tegemoet kan worden gezien,
welke termijn ten hoogste 4 weken bedraagt.
• 2fIndien de aanmelding een leerling betreft die niet is ingeschreven op een andere

school, een school voor voortgezet speciaal onderwijs, een school voor speciaal en
voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal
onderwijs voor wat betreft het daaraan verzorgde voortgezet speciaal onderwijs, en
de beslissing over de toelating is 10 weken na de dag waarop het verzoek om
toelating is gedaan nog niet genomen, wordt de leerling met ingang van de dag
volgend op bedoelde 10 weken, doch niet eerder dan de datum waarop de leerling
voldoet aan de voorwaarden om te kunnen worden toegelaten tot de school,
tijdelijk geplaatst op de school en als leerling ingeschreven. Indien de leerling wordt
toegelaten, wordt de tijdelijke plaatsing omgezet in een definitieve plaatsing. Indien
de toelating van de leerling wordt geweigerd of een beslissing wordt genomen de
aanmelding niet te behandelen, wordt de tijdelijke plaatsing beëindigd en wordt de
leerling uitgeschreven met ingang van de dag die volgt op de dag waarop de
toelating wordt geweigerd of de beslissing wordt genomen de aanmelding niet te
behandelen.
• 2gHet bevoegd gezag van een bijzondere school kan beslissen een aanmelding voor

toelating niet te behandelen, indien de verstrekte gegevens en bescheiden
onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanmelding of voor de voorbereiding
van de toelatingsbeslissing, mits de ouders dan wel, indien de leerling meerderjarig
en handelingsbekwaam is, de leerling, de gelegenheid hebben gehad de
aanmelding binnen een door het bevoegd gezag gestelde termijn aan te vullen. Een
beslissing om de aanmelding niet te behandelen wordt aan de ouders dan wel de
leerling bekendgemaakt binnen vier weken nadat de aanmelding is aangevuld of
nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. De termijn voor het
nemen van de toelatingsbeslissing wordt opgeschort met ingang van de dag waarop
het bevoegd gezag krachtens de eerste volzin de ouders dan wel de leerling
uitnodigt de aanmelding aan te vullen, tot de dag waarop de aanmelding is
aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
• 3Een leerling mag geen praktijkonderwijs meer volgen aan een school voor

praktijkonderwijs na afloop van het schooljaar waarin hij de leeftijd van achttien
jaren heeft bereikt. Op aanvraag van het bevoegd gezag, gedaan in het in de eerste
volzin bedoelde schooljaar, kan de inspectie besluiten dat de leerling het
daaropvolgende schooljaar praktijkonderwijs kan blijven volgen, indien zij van
mening is dat zonder het volgen van dit schooljaar de leerling niet voldoende is
voorbereid op de functies, bedoeld in artikel 10f, derde lid, eerste volzin. De
inspectie kan de tweede volzin op overeenkomstige wijze toepassen in het
schooljaar waarin de leerling de leeftijd van 19 jaren heeft bereikt.
• 4Op bezwaarschriften tegen beslissingen over toelating of verwijdering van

leerlingen, beslist het bevoegd gezag, voor zover het een bevoegd gezag van een
openbare school betreft in afwijking van artikel 7:10 van de Algemene wet
bestuursrecht, binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift, doch niet
eerder dan nadat de leerling en, indien deze jonger is dan 18 jaar, ook diens ouders,
voogden of verzorgers, in de gelegenheid is, respectievelijk zijn gesteld, te worden
gehoord en kennis heeft, respectievelijk hebben kunnen nemen van de op die
beslissingen betrekking hebbende adviezen of rapporten.
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Inrichtingsbesluit WVO (tekst geldend op 18-2-2020)
Artikel 13. Schorsing
• 1 Het bevoegd gezag kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van

ten hoogste één week schorsen.
• 2Het 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 bekendgemaakt.
• 3Het bevoegd gezag stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan

één dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis.
Artikel 14. Definitieve verwijdering
• 1Het bevoegd gezag 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 worden gehoord. Een leerling wordt op grond van onvoldoende
vorderingen niet in de loop van een schooljaar verwijderd.
• 2Definitieve 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 kunnen volgen.
• 3Het bevoegd gezag stelt de inspectie van een definitieve verwijdering schriftelijk en

met opgave van redenen in kennis.
Artikel 15. Beslistermijn bij bezwaar
• 1De besluiten tot weigering van de toelating van een kandidaat-leerling of tot

definitieve verwijdering van een leerling worden 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.
• 2Binnen zes weken na de bekendmaking kunnen belanghebbenden bezwaar maken

bij het bevoegd gezag.
• 3Het 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
kandidaat-leerling, onderscheidenlijk 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.
• 4Het bevoegd gezag kan de desbetreffende leerling, gedurende de behandeling van

het bezwaar tegen een besluit tot definitieve verwijdering de toegang tot de school
ontzeggen.
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Wettelijke regels rond schorsen en verwijderen in het speciaal onderwijs
De wettelijke regels rond het toelaten, schorsen en verwijderen van leerlingen zijn te vinden in
artikel 40 (lid 18, 19, 20, 21), artikel 40a en artikel 61 (lid 2, 3, 4) van de Wet op de expertisecentra.

Tekst geldend op: 18-2-2020
•

Artikel 40. Toelating en verwijdering leerlingen
• 18Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het bevoegd gezag de betrokken
leraar of leraren en de ouders van de leerling. 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 basisschool, een speciale
school voor basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs, een school voor
speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, een school voor voortgezet speciaal
onderwijs, een instelling, een school voor voortgezet onderwijs dan wel een
instelling als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Leerplichtwet 1969 bereid is de
leerling toe te laten. Indien het betreft een leerling van een instelling behorend tot
cluster 1 of 2 kan, in afwijking van de vorige volzin, tot definitieve verwijdering
worden overgegaan indien aantoonbaar gedurende 8 weken zonder succes is
gezocht naar een zodanige school of instelling waarnaar kan worden verwezen.
Indien het betreft een leerling van een school als bedoeld in artikel 71c, eerste lid,
wordt in afwijking van de tweede volzin, tot definitieve verwijdering overgegaan
indien de leerling niet langer is opgenomen in de inrichting of accommodatie,
bedoeld in genoemde bepaling.
• 19Indien na de toelating tot de school blijkt dat deze op welke grond dan ook niet in

overeenstemming met het tweede lid heeft plaatsgevonden, wordt de leerling
onmiddellijk verwijderd.
• 20Indien tegen een besluit van het bevoegd gezag van een openbare school

ingevolge het eerste, tweede, vijfde, zevende, achtste, negende, tiende, twaalfde,
zeventiende, achttiende of negentiende lid, bezwaar is gemaakt, besluit het
bevoegd gezag in afwijking van artikel 7:10 van de Algemene wet
bestuursrecht binnen 4 weken gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn
voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken.
• 21Het bevoegd gezag van een openbare school besluit niet op het bezwaarschrift,

dan na overleg met de inspecteur en desgewenst met andere deskundigen, tenzij
het bezwaarschrift is gericht tegen een besluit ingevolge het tweede of
negentiende lid.
• 22Het vierde en vijfde lid zijn niet van toepassing op de toelating van een leerling tot

een instelling.
Artikel 40a. Schorsing
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•

1Het bevoegd gezag kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten
hoogste één week schorsen.
• 2De beslissing tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders dan wel, indien de
leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, aan de leerling bekendgemaakt.
• 3Het bevoegd gezag stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan

één dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis.
• Artikel 61 (lid 2,3, 4) WEC

Indien het bevoegd gezag van een bijzondere school op grond van artikel 36, derde
lid, een student de toegang weigert, deelt het bevoegd gezag deze beslissing,
schriftelijk en met redenen omkleed, mede door toezending of uitreiking aan de
student, onverminderd het bepaalde in dat artikellid.
• 2Indien het bevoegd gezag van een bijzondere school hetzij weigert een leerling toe

te laten, hetzij een leerling verwijdert, op grond van artikel 40, eerste lid en zesde
lid, deelt het deze beslissing, schriftelijk en met redenen omkleed, mede door
toezending of uitreiking aan de ouders. Daarbij wordt tevens de inhoud van het
bepaalde in het derde lid, eerste volzin, vermeld. Voordat het bevoegd gezag van
een bijzondere school op grond van artikel 40, eerste lid en zesde lid, beslist tot
verwijdering van een leerling, hoort het de ouders van de leerling, onverminderd
het zesde lid van dat artikel.
• 3Binnen 6 weken na de mededeling, bedoeld in het tweede lid, kunnen de ouders bij

het bevoegd gezag schriftelijk hun bezwaren kenbaar maken tegen de beslissing.
Het bevoegd gezag beslist binnen 4 weken na ontvangst van de bezwaren. Alvorens
te beslissen hoort het bevoegd gezag de ouders.
• 4Het bevoegd gezag beslist niet eerder op de bezwaren dan:
o a.na overleg met de inspecteur en desgewenst met andere deskundigen,
o b.nadat de ouders kennis hebben kunnen nemen van de op de beslissing

betrekking hebbende adviezen of rapporten, en
o c.de ouders opnieuw zijn gehoord.
•

5Het bevoegd gezag van een bijzondere school kan beslissen een aanmelding voor toelating
niet te behandelen, indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de
beoordeling van de aanmelding of voor de voorbereiding van de toelatingsbeslissing, mits de
ouders dan wel, indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, de leerling, de
gelegenheid hebben gehad de aanmelding binnen een door het bevoegd gezag gestelde termijn
aan te vullen. Een beslissing om de aanmelding niet te behandelen wordt aan de ouders dan wel
de leerling bekendgemaakt binnen vier weken nadat de aanmelding is aangevuld of nadat de
daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. De termijn voor het nemen van de
toelatingsbeslissing wordt opgeschort met ingang van de dag waarop het bevoegd gezag
krachtens de eerste volzin de ouders dan wel de leerling uitnodigt de aanmelding aan te vullen,
tot de dag waarop de aanmelding is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is
verstreken.
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