
Protocol Schorsing, overplaatsing en
verwijdering

Dit protocol is opgesteld door de Gooise Scholen Federatie.

Het protocol is opgesteld in mei 2019 en besproken in het ondersteuningscoördinatorenoverleg
in juni 2021. Het protocol wordt jaarlijks geëvalueerd in de Bovenschoolse Ondersteunings - en
Expertise Groep. De meest recente evaluatie is verwerkt op mei 2019.
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PROCEDURE betreffende “Schorsing, overplaatsing en verwijdering”

Inleiding
Bij het schorsen, overplaatsen of verwijderen van een leerling is het belangrijk zorgvuldig te
handelen. In deze procedure schetsen we het juridisch kader, benoemen we de juiste volgorde
van te nemen stappen en zijn een aantal voorbeeldbrieven opgenomen.

Algemeen
De wet en het inrichtingsbesluit spreken van bevoegd gezag. Bij de Gooise Scholen Federatie is
dat het College van Bestuur en in gevallen van schorsing en verwijdering: de voorzitter van Het
College van Bestuur.
De voorzitter van het College van Bestuur ondertekent alle brieven die in het traject
“verwijdering” worden verzonden. In het geval van “schorsing” is de  afhandeling gemandateerd
aan de rector/directeur.

Schorsing
De tekst van het Inrichtingsbesluit betreffende schorsing luidt als volgt:

Artikel 13. Schorsing

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 jaar heeft bereikt, ook aan de ouders, voogden of verzorgers 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.

Overzicht van de te nemen stappen bij schorsing:
1. In gesprek tussen leerling en mentor/afdelingsleider vaststellen van feit, toedracht en

consequenties;
2. Inlichten mentor, teamleider, zorgcoördinator/schoolleiding en indien nodig overleggen

wel/niet inschakelen politie;
3. In overleg met directie een gepaste maatregel treffen, wel/niet schorsing en hoelang;
4. In geval van schorsing van 1 dag:

a. ouders inlichten, afspreken hoe leerling naar huis gaat en terugkomgesprek
inplannen;

b. leerling inlichten en schorsen;
c. brief met opgave van redenen versturen aan ouders en leerling;

5. In geval van schorsing langer dan 1 dag:
a. ouders inlichten, afspreken hoe leerling naar huis gaat en terugkomgesprek

inplannen;
b. leerling inlichten en schorsen;
c. brief met opgave van redenen versturen aan ouders en leerling;
d. kopie brief naar CvB en RBL;
e. melding aan inspectie via meldingsformulier schorsing en verwijdering in het

Internet Schooldossier van Inspectie van Onderwijs.
f. Leerling krijgt opdracht mee voor tijdens schorsingsperiode.
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6. Afdelingsleider licht collega’s in;
7. Administratieve afhandeling:

a. incidentregistratie in SOM door afdelingsleider;
b. alle correspondentie opslaan in SOM;

8. Terugkomgesprek met leerling, ouders, afdelingsleider en directie waarin duidelijke
afspraken gemaakt worden. Verslag van dit gesprek, met afspraken, communiceren naar
ouders en ter informatie naar docenten die hiervan op de hoogte dienen te zijn;

9. Afdelingsleider en zorgcoördinator bepalen met mentor of leerling nadien nog
hulpvraag heeft.

NB Weeg bij een overweging tot schorsing af of de overtreding van de leerling
aangegeven moet worden bij de politie en bedenk dat schorsing voor justitie geldt als
straf. De maximumstraf bij Halt is 20 uur. Daarom moet de school bij het doen van
aangifte bij de politie tevens met het Halt Bureau overleggen op welke wijze zij straf wil
opleggen en in hoeverre zij dat aan Halt overlaat. Soms kan het verstandig zijn om, i.v.m.
straf via Halt, niet tot een officiële schorsing over te gaan.

Overplaatsing en verwijdering
De tekst van de wet betreffende verwijdering luidt als volgt:

Artikel 27. Toelating, verwijdering, voorwaardelijke bevordering; verblijfsduur
praktijkonderwijs

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.

De tekst van het Inrichtingsbesluit betreffende verwijdering luidt als volgt:

Artikel 14. Definitieve verwijdering
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 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.

2. Definitieve 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.

3. Het bevoegd gezag stelt de inspectie van een definitieve verwijdering schriftelijk en met
opgave van redenen in kennis.
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Artikel 15. Beslistermijn bij bezwaar
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
ouders, voogden of verzorgers, bekendgemaakt, waarbij tevens de inhoud van het tweede
lid wordt vermeld.

2. Binnen zes weken na de bekendmaking kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij het
bevoegd gezag.

3. Het 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.

4. 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.

Overzicht van de te nemen stappen bij verwijdering/overplaatsing:
1. Overweeg of er sprake moet zijn van een overplaatsing naar een andere GSF-vestiging of

van een verwijdering van een GSF-school. In geval van overplaatsing hoeft de inspectie
niet betrokken te worden. Verder gelden dezelfde stappen als bij verwijdering;

2. Brief aan leerling en ouders/verzorgers met voorgenomen besluit tot
verwijdering/overplaatsing, met daarin uitnodiging voor hoorzitting o.l.v.
rector/directeur. Brief wordt ondertekend door rector/directeur;

3. Desgewenst de leerling de toegang tot de school ontzeggen (schriftelijk). Dit zal meestal
wenselijk zijn, maar is geen verplichting;

4. Horen van leerling en ouders/verzorgers. Aanwezig: rector/directeur, coördinator/
afdelingsleider. Er wordt verslag gemaakt, kopie aan voorzitter CvB;

5. Intern overleg vestiging en raadpleging voorzitter College van Bestuur;
6. Zonodig overleg rector/directeur met Inspectie over voorgenomen besluit tot

verwijdering;
7. Bij besluit tot verwijdering:

a. brief aan leerling en ouders/verzorgers met redenen voor verwijdering,
ondertekend door voorzitter College van Bestuur;

b. melding aan Inspectie vindt plaats via het elektronisch meldingsformulier
(Internet Schooldossier). Na een definitief besluit tot verwijdering moet school
de Inspectie schriftelijk en met opgave van redenen in kennis stellen;

c. In brief ‘besluit tot verwijdering’ aangeven dat belanghebbenden binnen zes
weken na bekendmaking bezwaar kunnen maken conform vastgestelde
klachtenprocedure van de GSF;

8. Bij besluit tot overplaatsing:
a. brief aan leerling en ouders/verzorgers met redenen voor overplaatsing,

ondertekend door voorzitter College van Bestuur.
b. In brief ‘besluit tot overplaatsing’ aangeven dat belanghebbenden binnen zes

weken na dagtekening brief bezwaar kunnen maken conform klachtenprocedure.
c. Zoeken naar andere school (in eerste instantie wordt bekeken of dit één van de

GSF-scholen kan zijn).
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9. Bij bezwaarschrift:
a. Horen van leerling en ouders/verzorgers door voorzitter CvB, rector/directeur,

coördinator/afdelingsleider. Er wordt verslag gemaakt.
b. Schriftelijke reactie op hoorzitting binnen 4 weken na ontvangst bezwaarschrift.
c. Ouders/verzorgers erop wijzen dat er na het interne beroep via een

bezwaarschrift nog een mogelijkheid is om een klacht in te dienen bij een
(externe) klachtencommissie.

10. Officiële uitschrijving uit de school en plaatsing op nieuwe school wordt gemeld bij de
inspectie en RBL.

Aandachtspunten:
- Maak gebruik van collegiale consultatie bij moeilijke gevallen.
- Kenbaar maken dat leerlingenstatuut, Bezwaarregeling en Algemene Klachtenregeling en

schoolgids online te vinden zijn.
- Let op mondelinge mededelingen aan andere leerlingen, collega’s etc.
- Bezie de noodzaak van een brief aan ouders/verzorgers van klasgenoten.
- Overweeg advies tot overplaatsing, na overleg met de mogelijk ontvangende collega-school,

als iets minder zware sanctie dan verwijdering. Communiceer hierover op tijd met CvB en
andere scholen.

Bijlagen voorbeeldbrieven

1. voorbeeldbrief schorsing voor 1 dag (ondertekening door rector/directeur)
* aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerling

2. voorbeeldbrief schorsing voor meer dan 1 dag (ondertekening door rector/directeur)
* aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerling

Melding van schorsing aan inspectie gaat via meldingsformulier schorsing en
verwijdering in het Internet Schooldossier van Inspectie van Onderwijs

3. voorbeeldbrief voornemen tot verwijdering (ondertekening door rector/directeur)
* aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerling
Melding van voorgenomen verwijdering aan inspectie gaat via meldingsformulier

schorsing en verwijdering in het Internet Schooldossier van Inspectie van Onderwijs

4. voorbeeldbrief besluit tot definitieve verwijdering (ondertekening door voorzitter
College van Bestuur)
* aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerling
* aan de Inspecteur (cc aan RBL)

5

mei 2019

https://isd.owinsp.nl/public/inloggen
https://isd.owinsp.nl/public/inloggen


6

mei 2019



Voorbeeldbrief: schorsing 1 dag (aan ouder(s)/verzorger(s) en leerling)

Aan de ouders/verzorgers van (naam) en naam leerling
Adres
Postcode + Plaats

Datum:
Betreft: schorsing

Geachte ouder(s)/verzorger(s) van  (naam),
Beste (roepnaam leerling),

Hierbij bevestig ik de schorsing van (voornaam) voor 1 dag.
(Naam) heeft een en ander al mondeling/telefonisch met u besproken.

(Voornaam) is geschorst omdat (reden voor schorsing).
Hij/zij wordt geschorst op (datum) (+ eventuele aanvulling, waar te melden en bezigheden voor
de dag).

Wij hechten op school veel waarde aan respect voor elkaar en hebben er vertrouwen in dat
(voornaam) zijn/haar gedrag verbetert.

Hoogachtend,

(rector/directeur)
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Voorbeeldbrief: schorsing meer dan 1 dag (aan ouder(s)/verzorger(s) en leerling)

Aan de ouders/verzorgers van (naam) en naam leerling
Adres
Postcode + Plaats

Datum:
Betreft: schorsing

Geachte ouder(s)/verzorger(s) van (naam),
Beste (roepnaam leerling),

Hierbij bevestig ik de schorsing van (voornaam) voor (aantal) dagen.
(Naam) heeft een en ander al mondeling/telefonisch met u besproken.

(Voornaam) is geschorst omdat (reden voor schorsing).
De schorsing voor meerdere dagen geeft aan dat ik van mening ben dat hier sprake is van een
ernstige ontsporing. Het door (roepnaam lln) vertoonde gedrag vind ik ontoelaatbaar op onze
school.
Ik meld u nu reeds dat herhaling onherroepelijk zal leiden tot definitieve verwijdering.1

(Voornaam) wordt geschorst op (data) (+ eventuele aanvulling, waar te melden en bezigheden
voor de dag).

Omdat het een schorsing van meer dan één dag betreft, ben ik wettelijk verplicht een kopie van
deze brief naar de Inspecteur van het Voortgezet Onderwijs te sturen.

Hoogachtend,

(rector/directeur)

cc Inspecteur van het VO

1 facultatief
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Voorbeeldbrief voorgenomen verwijdering

per post en per e-mail

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van (naam) en (naam leerling)
Adres
Postcode + Plaats

Datum:
Betreft: voorgenomen verwijdering

Geachte ouder(s)/verzorger(s) van (naam),
Beste (roepnaam lln),

Op (datum) heeft (naam leerling + incident noemen).
Dit voorval neem ik dermate hoog op, dat ik voornemens ben (naam leerling) bij de voorzitter
van het College van Bestuur voor te dragen voor definitieve verwijdering.

Alvorens daartoe over te gaan wil ik u en (roepnaam lln)  over dit incident horen. Daarbij zullen
tevens aanwezig zijn (naam overige betrokkenen vanuit de school).
Ik nodig u en (naam leerling) daarvoor uit op (datum, plaats, tijd).

In afwachting van de verwijdering schors ik (naam leerling) en ontzeg ik hem/haar toegang tot
de school (facultatief).
Tevens heb ik de Inspecteur van het Voortgezet Onderwijs in kennis gesteld van de
voorgenomen verwijdering.

Hoogachtend,

(rector/directeur)
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cc.: Inspecteur van het VO (via meldingsformulier schorsing en verwijdering in het
Internet Schooldossier van Inspectie van Onderwijs)
Regionaal bureau leerlingzaken

Voorbeeldbrief: besluit tot verwijdering

AANTEKENEN

Aan de ouders/verzorger van (naam)
Adres
Postcode + Plaats

Datum:
Betreft: besluit tot verwijdering

Geachte ouder(s)/verzorger(s) van (naam),

Op (datum) hebben de rector/directeur (naam) en de heer/mevrouw (naam) u en (naam leerling)
gehoord naar aanleiding van het feit dat (incident noemen).
De uitkomsten van die hoorzitting zijn voor mij aanleiding om te besluiten tot definitieve
verwijdering.

Dit besluit zullen wij ook meedelen aan de Inspecteur van het Voortgezet Onderwijs. Tevens
zullen wij in overleg met de Inspectie en de leerplichtambtenaar op zoek gaan naar een andere
school en zonodig naar een tussenoplossing hangende dit zoekproces.

Tot slot wijs ik u erop dat u conform onze klachtenreglement in beroep kunt gaan tegen dit
besluit tot verwijdering bij het College van Bestuur van de Gooise Scholen Federatie.

Hoogachtend,

(naam)
voorzitter College van Bestuur
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cc.: leerling
rector/directeur
coördinator/afdelingsleider
Inspecteur van het VO
Regionaal bureau leerlingzaken

Voorbeeldbrief aan inspectie betr. besluit tot definitieve verwijdering

Inspectie van het Onderwijs
t.a.v. De Inspecteur-generaal van het Onderwijs
Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht

Datum:
Betreft: besluit tot definitieve verwijdering

Geachte (naam inspecteur),

Hierbij stel ik u in kennis van het besluit tot definitieve schorsing van (naam lln).

De betreffende brief aan de ouder(s)/verzorger(s) treft u hierbij ter informatie aan.

Hoogachtend,

(naam)
voorzitter College van Bestuur
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