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Inleiding 
Op Sg Spieringshoek is een protocol  schorsen en verwijderen vastgesteld door de rector-bestuurder, 
na overleg met de schoolleiding. Deze regeling is voor advies voorgelegd aan de MR op 17 maart 
2020 en daarna, met een positief advies, vastgesteld door het bevoegd gezag van Sg Spieringshoek 
op…. 
 
Dit protocol dient als instrument om ervoor  te zorgen dat besluiten met betrekking tot schorsing of 
verwijdering van leerlingen door de bevoegde personen in overeenstemming met wet- en 
regelgeving zorgvuldig en gemotiveerd worden genomen. De regels die Sg Spieringshoek hanteert bij 
schorsen en verwijderen van leerlingen staan ook vermeld in de schoolgids.  
 
In dit document is, omwille van de leesbaarheid, gekozen voor de mannelijke aanduidingsvorm van 
de leerling en voor de aanduidingsvorm ‘ouders’ voor de personen belast met het onderhoud van de 
leerling. Uiteraard worden daarmee ook steeds de vrouwelijke leerlingen en de verzorgers, indien 
niet de ouders belast zijn met het onderhoud van de leerling, bedoeld. 
 
 

Wettelijke bepalingen 
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. Deze artikelen zijn digitaal  te 
raadplegen via https://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/2020-01-
01#TiteldeelII_AfdelingI_HoofdstukI_Paragraaf1_Artikel27 en 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005946/2019-01-01#HoofdstukII.   
 

Schorsing  

Wanneer kan een schorsing worden opgelegd ?  
Schorsing van leerlingen is mogelijk als opvoedkundige maatregel, strafmaatregel  of als een uiterste 
ordemaatregel. Het schorsen van een leerling is een maatregel om duidelijk te maken aan de leerling 
en zijn ouders dat de grens van aanvaardbaar gedrag is overschreden.  
Het bevoegd gezag van de school kan met opgave van redenen leerlingen schorsen. Gronden voor 
schorsing zijn bijvoorbeeld: ernstig wangedrag van de leerling waarbij van een ernstige verstoring 
van de rust of veiligheid  op school sprake is of waarbij het wangedrag fysieke of verbale 
mishandeling betreft. Ook een verstoorde relatie tussen school en leerling en/of ouders, of een 
verstoring van het onderwijsproces is een grond voor schorsing. Via de factsheet schorsingen en 
verwijderingen van de onderwijsinspectie 
(https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/schorsen-en-verwijderen/schorsen-en-
verwijderen-voortgezet-onderwijs) zijn de meest voorkomende gronden waarop leerlingen in het 
voortgezet onderwijs worden geschorst terug te vinden.  
 

Wat houdt een schorsing in?  
Schorsing betekent dat de leerling wordt uitgesloten van het voor hem reguliere 
onderwijsprogramma van de betreffende schooldag(en). Bij een interne schorsing wordt de leerling 
uitgesloten van het normale lesprogramma en volgt hij op een daartoe aangewezen plaats in de 
school een alternatief onderwijsprogramma. Bij een externe schorsing wordt de leerling de toegang 
tot de school en het schoolterrein ontzegd. Ook tijdens een externe schorsing volgt de leerling een 
vervangend onderwijsprogramma.  
 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/2020-01-01#TiteldeelII_AfdelingI_HoofdstukI_Paragraaf1_Artikel27
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/2020-01-01#TiteldeelII_AfdelingI_HoofdstukI_Paragraaf1_Artikel27
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005946/2019-01-01#HoofdstukII
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/schorsen-en-verwijderen/schorsen-en-verwijderen-voortgezet-onderwijs
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/schorsen-en-verwijderen/schorsen-en-verwijderen-voortgezet-onderwijs
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Hoe lang duurt de schorsing?  
Een schorsing kan voor één of meer dagen worden opgelegd, met een maximum van één 
aaneengesloten week. De duur van de schorsing staat in verhouding tot de aard en ernst van de 
aanleiding. Daarbij weegt ook mee of er sprake is van herhaling van ongeoorloofd gedrag.  
Een uitzondering op de maximale duur van de schorsing vormt de schorsing die verlengd wordt 
omdat de school voornemens is de leerling te verwijderen. De schorsing duurt dan net zolang als de 
tijd die nodig is om te komen tot een beslissing over de eventuele verwijdering en het vinden van een 
andere onderwijsplek.  
 

Procedure  
Op het moment dat er sprake is van een situatie, waarbij schorsing van een leerling het gevolg kan 
zijn, vindt overleg plaats tussen de afdelingsleiding en een conrector. Het besluit tot een één, of 
meerdaagse schorsing wordt na dit overleg genomen door de betreffende conrector. 
Ouders worden altijd op de hoogte gebracht van de schorsing en zij worden samen met de leerling 
uitgenodigd voor een gesprek met een vertegenwoordiging van de schoolleiding. 
In dit gesprek wordt de aanleiding voor de schorsing toegelicht, wordt er gereflecteerd op het 
handelen van de leerling (of ouders) en worden er afspraken gemaakt voor de toekomst. Ouders 
ontvangen een schorsingsbrief, waarin het besluit tot schorsing, de duur van de schorsing en de 
bezwaarprocedure wordt toegelicht. Van een meerdaagse schorsing wordt melding gemaakt in het 
digitale dossier van de onderwijsinspectie.  
 

Procedure bij bezwaar 
Ouders kunnen binnen een maand na het opleggen van de schorsingsmaatregel bezwaar hiertegen 

maken. Dit doen zij door een schriftelijk bezwaar in te dienen bij de interne klachtencommissie. Het 

bezwaar wordt afgehandeld volgens de geldende klachtenregeling (zie: ‘interne klachtenregeling 

Spieringshoek’). 

Verwijdering 
Alhoewel Sg Spieringshoek zich ten doel stelt alle leerlingen te begeleiden tot breed ontwikkelde en 
betrokken deelnemers van de maatschappij met een waardevol diploma, kan het bevoegd gezag van 
de school in bijzondere situaties besluiten een leerling te verwijderen. De gronden voor verwijdering 
en de procedure rondom verwijdering worden hieronder geschetst. 
 

Ernstige incidenten, misdragingen, of herhaling van grensoverschrijdend gedrag  
Leerlingen kunnen worden verwijderd omdat zij (of hun ouders) zich (bij herhaling) (zeer) ernstig 
hebben misdragen, of indien er een incident heeft plaatsgevonden, waarbij terugkeren op school in 
verband met de aard van het incident niet meer mogelijk is. Ook herhaling van gedrag op basis 
waarvan de leerling eerder is geschorst, kan aanleiding zijn om over te gaan tot verwijdering.   
 

Handelingsverlegenheid   
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, overlegt Sg Spieringshoek met ouders en zo 
nodig met het Samenwerkingsverband over een passend onderwijsaanbod. Daarbij wordt een 
ontwikkelingsperspectief opgesteld. Het kan echter voorkomen dat de zorg die een leerling nodig 
heeft, niet binnen Sg. Spieringshoek geboden kan worden. Er is dan sprake van 
handelingsverlegenheid. In overleg met het Samenwerkingsverband en de ouders wordt in dat geval 
gezocht naar een andere passende onderwijsplek voor de leerling. Hoewel medewerking van ouders 
gewenst is, kan ook zonder wedewerking van ouders tot verwijdering worden overgegaan. 
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Procedure 
Het besluit tot voornemen van verwijdering wordt door het bevoegd gezag van Sg Spieringshoek 
genomen, na overleg met de schoolleiding. Ouders worden van het voornemen tot verwijdering op 
de hoogte gesteld en worden in de gelegenheid gesteld te worden gehoord.  
Er vindt overleg plaats met de Onderwijsinspectie. Hierin wordt onder andere besproken op welke 
manier de leerling het onderwijs tijdens en na de verwijderingsprocedure kan voortzetten.  
Het besluit om definitief tot verwijdering over te gaan, wordt genomen door de rector-bestuurder, 
als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag. De rector-bestuurder brengt de ouders en leerling 
schriftelijk van het besluit op de hoogte. In de brief wordt vermeld wat de redenen zijn om over te 
gaan tot verwijdering. Ook wordt in de brief gewezen op de bezwaarprocedure, waarbij ouders 
binnen zes weken bezwaar aan kunnen tekenen bij het bevoegd gezag. Ook worden ouders erop 
gewezen dat zij binnen 6 weken beroep kunnen aantekenen bij de Geschillencommissie Passend 
Onderwijs tegen het verwijderingsbesluit. De leerplichtambtenaar en Onderwijsinspectie worden op 
de hoogte gesteld van het verwijderingsbesluit.    
  

Zorgplicht en verwijdering 
Voordat tot definitieve verwijdering mag worden overgegaan, zoekt Sg Spieringshoek eerst naar een 
andere passende onderwijsplek voor de leerling. Dit heet zorgplicht. Bij een voornemen tot 
verwijdering zal de school dan ook met ouders overleggen op welke andere school zij hun kind 
onderwijs willen laten volgen. Tijdens het uitvoeren van de zorgplicht blijft externe schorsing van 
kracht. 
 
De leerling wordt pas definitief verwijderd, op het moment dat er een andere onderwijsplek is 
gevonden voor de leerling. Dat kan ook een school zijn voor voortgezet speciaal onderwijs zijn. 
Hoewel medewerking van de ouders gewenst is, kan de leerling bij verwijdering ook worden 
geplaatst op een school die niet de voorkeur heeft van de ouders.  
 

Procedure bij bezwaar 
Ouders kunnen binnen zes weken na dagtekening van het voornemen tot verwijdering bezwaar 
aantekenen tegen het besluit. Dit doen zij door een schriftelijk bezwaarschrift in te dienen bij de het 
bevoegd gezag. Indien er bezwaar wordt ingediend, worden ouders opnieuw in de gelegenheid 
gesteld gehoord te worden. Binnen vier weken na indiening van het bewaarschrift wordt over het 
ingediende bezwaarschrift beslist. Ouders ontvangen de beslissing schriftelijk.  
Indien intussen beroep is aangetekend bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO), wordt 
de beslissing aangehouden totdat de GPO haar advies aan de school heeft uitgebracht.  
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Bijlage 

Concept schorsingsbrief 
Aan de ouders/verzorgers van (naam leerling) 
 
Betreft: schorsing van (naam leerling.) 
 
Schiedam, (datum) 
 
 
Geachte mevrouw, mijnheer, 
 
Zoals ook op …(datum)…door …(medewerker)... aan u is medegedeeld, heeft ….(naam leerling)…. 
….(beschrijving gedrag)….  
…(beschrijving bovenstaand gedrag; kort samengevat), is iets wat wij op Sg Spieringshoek niet 
kunnen accepteren.  
 
We hebben daarom, na overleg,  besloten hem/haar ….(datum)…intern/extern te schorsen. [interne 
schorsingen] Dit betekent dat hij/zij deze dag/dagen/uren geen toegang meer heeft tot de lessen, 
maar bij de afdelingsleider/leerlingcoördinator voor de kamer aan het werk is van 8 uur tot 16:30 
uur. [externe schorsingen] Een externe schorsing betekent dat hij/zij deze dag(en) geen toegang 
heeft tot de lessen en het schoolterrein, maar thuis aan het werk is. 
 
[bij schorsingen van langer dan 1 dag, of bij externe schorsingen:] Van deze schorsing zal de 
Onderwijsinspectie en het bevoegd gezag, te weten de Stichting voor Katholiek Onderwijs Sint 
Liduina, op de hoogte worden gesteld.  
 
Schriftelijk bezwaar tegen deze maatregel kunt u binnen een periode van een maand na dagtekening 
van deze brief aantekenen bij de Interne klachtencommissie van Sg Spieringshoek, Van der 
Brugghenlaan 2, 3118 LA Schiedam. 
 
Vanzelfsprekend vinden wij het belangrijk dat het goed gaat met onze leerlingen. Vandaar dat we de 
schorsing met u besproken hebben op____ (datum). We vertrouwen erop dat het gedrag van 
……(leerling) na ons gesprek en na de schorsing een positieve ontwikkeling zal doormaken. We gaan 
er namelijk van uit dat ….. (leerling) van het gebeurde heeft geleerd en dat hij na de schorsing weer 
op een prettige manier de lessen kan volgen.  
 
Wilt u één exemplaar van deze brief voor gezien getekend mee terug geven aan…(naam leerling)…?  
 
We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
 
__________________    _____________________    
Conrector     Afdelingsleider 
 
 
Getekend voor gezien/akkoord, [ouder] __________________[leerling] _______________________ 


