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Schorsing en verwijdering van leerlingen 
Wettelijke regelgeving 
 
Schorsing van leerlingen 
Schorsing is aan de orde wanneer de schooldirectie c.q. het schoolbestuur bij ernstig wangedrag 
onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing.  
Schorsing houdt in dat een leerling tijdelijk geen toegang heeft tot de school waar hij is ingeschreven. 
Een schorsing kan maximaal 5 schooldagen duren. De leerling moet daarna in beginsel weer toegelaten 
worden op school. De gedachte daarachter is dat er in die 5 dagen sprake is van een afkoelingsperiode of 
er tijd is voor bemiddelingsgesprekken, waardoor de schorsing kan worden beëindigd. Een verlenging van 
de schorsing vereist een formeel nieuw besluit. 
Een uitzondering op de maximale duur van de schorsing vormt de schorsing die ingaat terwijl er overleg 
gaande is over een definitieve verwijdering van de leerling. In dat geval duurt een schorsing zo lang als er 
tijd nodig is om over een eventuele verwijdering te beslissen. 
 
Bij een schorsing informeert de directeur c.q. het bevoegd gezag de ouders in ieder geval schriftelijk over 
de reden en duur van de schorsing en de mogelijkheid tot en de wijze van bezwaar maken. 
Een schorsing wordt altijd gevolgd door schriftelijk vastgelegde afspraken over het voorkomen van het 
gedrag wat ten grondslag lag aan de schorsing. 
Van schorsingen van meer dan één dag worden de leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie op de 
hoogte gebracht 
 
Verwijdering van leerlingen 
“Verwijdering is aan de orde als een kind zich ernstig heeft misdragen of als de school niet die zorg kan 
bieden die het kind nodig heeft”, aldus de website van OC&W. 
 
Alvorens het bevoegd gezag een besluit tot verwijdering neemt, is het verplicht de leerling en zijn ouders te 
horen. Ook de betreffende groepsleerkracht dient gehoord te worden. 
Als het bevoegd gezag besluit de verwijdering door te zetten moeten de volgende stappen worden gezet: 
✓ Het informeert de ouders en leerling schriftelijk over de reden van de verwijdering. 
✓ Het informeert de ouders en leerling over de wijze waarop bezwaar tegen de verwijdering gemaakt kan 

worden. 
✓ Het stuurt een kopie naar de onderwijsinspectie en leerplichtambtenaar 
✓ Het dient binnen 8 weken een andere school te vinden waarop de leerling ingeschreven kan worden. 

Pas dan kan de daadwerkelijke verwijdering geëffectueerd worden. 
Als het na 8 weken niet gelukt is een andere school te vinden mag de leerling ook daadwerkelijk verwijderd 
worden. De ouders zullen dan samen met de leerplichtambtenaar zelf op zoek moeten gaan naar een 
nieuwe school.  
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Ouders kunnen tegen een schorsing en/of een verwijdering bezwaar maken door binnen 6 weken een 
bezwaarschrift in te dienen bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag dient vervolgens binnen 4 weken te 
antwoorden. In het uiterste geval kunnen ouders  -in het Bijzonder Onderwijs-  naar de civiele rechter. 
 
Toelaatbaarheidsverklaring  voor speciaal (basis)onderwijs 
Wanneer er sprake is van een thuiszitter of wanneer de situatie onhoudbaar is (daarmee zeggende: 
onverantwoord/onveilig), kan de onderwijsadviseur van het “Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 
Amsterdam Diemen” worden  ingeschakeld. De school kan dan een verzoek om voorrang doen bij een 
aanmelding voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor speciaal (basis)onderwijs. 
Voor de exacte procedure zie www.swvamsterdamdiemen.nl  
 
Samenvattend 
• Een schorsing van een leerling mag maximaal 5 dagen en kan ingezet worden als heftig signaal naar 

ouders en leerling, als afkoelingsperiode of als opstap naar een verwijdering. 
• Een verwijdering van een leerling kan ingezet worden als er sprake is van zeer ernstig en gevaarlijk 

wangedrag en ook als de relatie met de ouders ernstig is verstoord, waardoor er geen sprake van 
medewerking is. 

• Een verzoek om voorrang bij een aanmelding voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) kan door de 
school bij de onderwijsadviseur van het  “Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam 
Diemen” worden ingediend wanneer er sprake is van een thuiszitter of wanneer de situatie onhoudbaar 
is. 
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