
Procedure schorsing en verwijdering 
 
Inleiding: 
Op de Sg Spieringshoek een regeling schorsing en definitieve verwijdering 
vastgesteld door de directie, gehoord het managementteam. Deze regeling is voor advies voorgelegd 
aan de MR op 2 november 2005 en daarna, met een positief advies, vastgesteld door het bevoegd 
gezag van Sg Spieringshoek. 
 
1. Wat zijn de wettelijke regels? 
De bepalingen waaraan een besluit tot schorsing of een (voornemen tot) definitieve verwijdering moet 
voldoen, zijn te vinden in artikel 27 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs en de artikelen 13 tot en 
met 15 van het Inrichtingsbesluit Wet op Voorgezet Onderwijs. 
Artikel 27 WVO: 
 
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voor elke soort van scholen of voor 
afdelingen van die scholen voorwaarden voor de toelating en voorschriften omtrent verwijdering en 
voorwaardelijke bevordering worden vastgesteld […]. Definitieve verwijdering van een leerling waarop 
de Leerplichtwet 1969 van toepassing is, vindt niet plaats dan nadat het bevoegd gezag ervoor heeft 
zorg gedragen 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. 
Artikel 13 t/m 15 Inrichtingsbesluit W.V.O. 
 
Schorsing (inrichtingsbesluit W.V.O. 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 jaren heeft bereikt, ook aan de ouder(s), voogd(en) of verzorger(s) van de 
betrokkene bekendgemaakt. 

3. Het bevoegd gezag stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag 
schriftelijk en met opgave van redenen in kennis. 

 
Definitieve verwijdering (inrichtingsbesluit W.V.O. artikel 14) 

1. Het 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 ouder(s), voogd(en) 
of verzorger(s), in de gelegenheid zijn gesteld hierover te worden 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. 

3. 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. 

4. Het bevoegd gezag stelt de inspectie van een definitieve verwijdering schriftelijk en met 
opgave van redenen in kennis. 

 
Beslistermijn bij bezwaar (inrichtingsbesluit W.V.O. artikel 15) 

1. De 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 ouder(s), 
voogd(en) of verzorger(s), bekendgemaakt, waarbij tevens de inhoud van het tweede lid wordt 
vermeld. 

2. Binnen één week bij een schorsing van een tot en met vijf dagen en binnen zes weken bij een 
schorsing in afwachting van verwijdering na de bekendmaking kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken bij de interne klachtencommissie. (zie: klachtenregeling). 

3. De interne klachtencommissie doet na ontvankelijk verklaring een uitspraak of het bezwaar 
gegrond of ongegrond is, gevolgd door een advies aan het bevoegd gezag van de school. 

4. Het bevoegd gezag beslist niet eerder dan nadat de leerling en, indien deze nog niet de 
leeftijd van 21 jaren heeft bereikt, ook diens ouder(s), voogd(en) of verzorger(s), in de 
gelegenheid is gesteld, te worden gehoord en kennis heeft kunnen nemen van de op die 
besluiten betrekking hebbende adviezen van de interne klachtencommissie. 

5. 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. 

 



 
2. Bevoegd gezag 
Het bevoegd gezag van Sg Spieringshoek berust formeel bij het College van Bestuur van de 
Stichting Katholiek onderwijs Sint Liduina Schiedam. Bezwaren tegen besluiten tot schorsing of 
definitieve verwijdering kunnen gericht worden aan:  
De interne klachtencommissie van Sg Spieringhoek 
Van der Brugghenlaan 2-6, 3118 LA Schiedam. 
 
3. Sancties 
3.1 Uitsluiting van lessen 
Een leerling die uit de les wordt verwijderd, maar ook een leerling die een of meer lessen niet mag 
bijwonen, maar andere werkzaamheden moet verrichten, wordt in concreto van (een) les(sen) 
uitgesloten. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de afdelingsleider. Bij uitsluiting voor meer 
dan 
een les wordt door de afdelingsleider na overleg met de verantwoordelijke conrector contact 
opgenomen met ouder(s), verzorger(s). 
 
3.2 Schorsing voor maximaal een dag 
Dit wordt door de afdelingsleider na overleg met de conrector afgehandeld. Daarbij dienen de 
volgende zaken in acht te worden genomen: 
 

1. Na een incident dat rijp lijkt voor een schorsing van maximaal een dag, hoort de 
afdelingsleider de betreffende leerling. 

2. De afdelingsleider overlegt met de betreffende conrector. 
3. De leerling wordt mondeling onder opgave van redenen op de hoogte gesteld van het 

voornemen tot schorsing voor één dag. 
4. De ouders/verzorgers worden terstond mondeling op de hoogte gesteld van het voornemen 

tot schorsing voor een dag. 
5. In afwachting van het ingaan van de schorsing kan de afdelingsleider om dringende reden 

besluiten de leerling uit te sluiten van het volgen van lessen (zie 3.1). 
6. De ouders/verzorgers ontvangen een brief hierover; tegelijkertijd ontvangen de ouders een 

uitnodiging voor een gesprek met de afdelingsleider. 
7. In de brief worden de redenen voor de schorsing aangegeven. 
8. Vermeld dient te worden dat het om een schorsing van een dag gaat. 
9. De leerling respectievelijk de ouders/verzorgers tekenen een kopie van de brief en 

retourneren deze naar school. 
 
3.2 Schorsing voor meer dan een dag, maar minder dan vijf dagen 
Dit wordt door de afdelingsleider en conrector, afgehandeld. Een schorsing kan niet plaatsvinden 
zonder overleg met de conrector. 
 

1. Na een incident dat rijp lijkt voor een schorsing van langer dan een dag, maar minder dan vijf 
dagen, horen de betreffende afdelingsleider en conrector de betreffende leerling. 

2. De afdelingsleider overlegt met de conrector. 
3. De leerling wordt mondeling onder opgave van redenen op de hoogte gesteld van het 

voornemen tot schorsing voor meer dan één dag. 
4. De ouders/verzorgers worden terstond mondeling op de hoogte gesteld van het voornemen 

tot schorsing voor meer dan een dag. 
5. In afwachting van het ingaan van de schorsing kan de afdelingsleider om dringende reden 

besluiten de leerling uit te sluiten van het volgen van lessen (zie 3.1). 
6. De ouders/verzorgers ontvangen een brief hierover; tegelijkertijd ontvangen de ouders een 

uitnodiging voor een gesprek met de afdelingsleider. 
7. De leerling respectievelijk de ouders/verzorgers tekenen een kopie van de brief en 

retourneren deze naar school; tegelijkertijd ontvangen de ouders een uitnodiging voor een 
gesprek met de afdelingsleider en de conrector. 

8. De inspectie wordt schriftelijk door de conrector (internet) en met opgaaf van redenen in 
kennis gesteld. 

9. De leerplichtambtenaar wordt schriftelijk en met opgaaf van redenen in kennis gesteld. 
  



Toelichting: Een schorsing zal over het algemeen voorafgegaan zijn door diverse conflicten en 
incidenten met de betreffende leerling. Mocht dat zo zijn, dan is het gewenst, dat dit ook wordt 
aangegeven. Vastleggen van dit soort zaken (bijvoorbeeld verwijderingen uit de les), is van belang. 
Ook schriftelijke bevestiging van maatregelen naar ouders toe ligt voor de hand. 
 
3.3 Schorsing voor een week 
Dit wordt door de conrector en afdelingsleider afgehandeld 

1. Na een incident dat rijp lijkt voor een schorsing van een week horen de betreffende 
afdelingsleider en de conrector de betreffende leerling. 

2. De leerling wordt mondeling onder opgave van redenen op de hoogte gesteld van het 
voornemen tot schorsing voor één week. 

3. De ouders/verzorgers worden terstond mondeling op de hoogte gesteld van het voornemen 
tot schorsing voor een week. 

4. De afdelingsleider kan besluiten om dringende reden tot het ingaan van de schorsing de 
leerling uitsluiten van het volgen van lessen (zie 3.1). 

5. De ouders/verzorgers ontvangen een brief hiervan voor zover de leerling nog geen 18 jaar is. 
6. De redenen voor de schorsing moeten worden aangegeven. 
7. Vermeld dient te worden dat het om een schorsing van een week gaat. 
8. De leerling respectievelijk de ouders/verzorgers tekenen een kopie van de brief en 

retourneren deze naar school; tegelijkertijd worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek. 
9. De inspectie wordt schriftelijk (internet) en met opgaaf van redenen door de rector in kennis 

gesteld. 
10. De leerplichtambtenaar wordt schriftelijk en met opgaaf van redenen in kennis gesteld. 

 
3.4 Definitieve verwijdering 
Definitieve verwijdering gebeurt uitsluitend door het bevoegd gezag in overleg met de conrector en de 
afdelingsleider. Een leerplichtige leerling kan niet van school worden verwijderd voordat op een 
andere school een plek voor hem is gevonden. Hangende de definitieve verwijdering kan de leerling 
wel door het bevoegd gezag worden geschorst en/of de toegang tot de school worden ontzegd. 
Daarbij dienen de volgende zaken in acht te worden genomen: 

1. Na een incident dat rijp lijkt voor een definitieve verwijdering horen de betreffende conrector 
en de 

1. afdelingsleider de betreffende leerling. Hiervan wordt een kort verslag gemaakt. 
2. De conrector en afdelingsleider overleggen. 
3. De leerling en, indien de leerling de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, ook diens 

ouders, voogden of verzorgers worden voorafgaand aan het definitieve besluit in de 
gelegenheid gesteld te worden gehoord over het voorgenomen besluit. Hiervan wordt een 
verslag gemaakt. 

4. Conform artikel 27 van de WVO wordt voor de leerplichtige leerlingen gezocht naar een 
andere school. 

5. Bij leerplichtige leerlingen wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. 
6. Voorafgaand aan een besluit tot definitieve verwijdering vindt overleg plaats met de inspectie. 
7. De leerling en de ouders/verzorgers, voor zover de leerling nog geen 18 jaar is, wordt 

respectievelijk worden in een aangetekend schrijven onder opgave van redenen van het 
besluit tot definitieve verwijdering op de hoogte gesteld. In dit schrijven wordt tevens 
meegedeeld welke school bereid is de leerling op te nemen. 

8. De leerling respectievelijk de ouders/verzorgers tekenen een kopie van de brief en 
retourneren deze naar school. 

10. De inspectie wordt schriftelijk (internet) en met opgaaf van redenen in kennis gesteld. 
 

  



Bijlage, behorend bij de notitie schorsing en verwijdering 
 
Aan de ouders/verzorgers van en (naam leerling) 
Schiedam, (datum) 
 
Betreft: schorsing van (naam leerling.) 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Op vrijdag 23 maart xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
In het telefonisch gesprek dat de heer/mevrouw XXXXXXXX met u gehad heeft op XXXXX dag 
XXXXX is aangegeven dat het gedrag van uw zoon/dochter met betrekking tot bovengenoemd feit op 
Spieringshoek niet acceptabel is. Op grond hiervan wordt uw zoon/dochter met ingang van XX 
XXXXXXX geschorst. Dit betekent dat hij/zij de lessen niet mag volgen en dat hij/zij zich om 8.15 uur 
meldt bij de afdelingsleider XXXXXX, de heer/mevrouw XXX XXXXXXXXXX. 
 
Het spreekt voor zich dat herhaling van deze feiten kan leiden tot verwijdering van Spieringshoek. 
 
Mocht u het met bovengenoemde maatregelen niet eens zijn, dan kunt in beroep gaan bij de interne 
klachtencommissie, U kunt uw beroep binnen een week (zes weken bij voornemen tot verwijdering) 
richten aan de Interne klachtencommissie: 
Van der Brugghenlaan 2-6, 3118 LA Schiedam. 
 
Ten slotte wil ik u vragen een afschrift van deze brief ondertekend door u en door u zoon/ dochter te 
retourneren aan de school. 
 
Hoogachtend, 
Namens het bevoegd gezag, 
 
 
A.C.M. Woutersen 
 

Getekend voor gezien/akkoord, [ouder] ……………………… [leerling] ………………...... 

 


