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Inleiding 

 

In het “Managementstatuut” van basisschool De Vink is aan de directeur van 

de school de bevoegdheid gemandateerd om besluiten te nemen inzake de 

verwijdering van leerlingen. 

 

De directeur dient in geval van verwijdering het bestuur SKOON in een 

vroegtijdig stadium te informeren. 

 

Waar in dit protocol wordt gesproken van ouders, wordt bedoeld de ouders, 

voogden of verzorgers van de betreffende leerling. 

  



 
 

Protocol verwijderen leerling december 2016 4 

1. Wanneer kan een leerling van school verwijderd worden? 

 

Samengevat kan gezegd worden dat een leerling van een school verwijderd 

worden, indien op school (doorgaans door het gedrag van de leerling en/of 

zijn ouders) een onhoudbare situatie is ontstaan en er ter zake geen uitzicht 

is op een aanvaardbare oplossing binnen de school. Veelal leidt de ontstane 

situatie tot structurele of veelvuldige onveiligheid of een ernstige verstoring 

van het onderwijsproces binnen de school. Ook is het mogelijk dat 

verwijdering plaatsvindt omdat de school niet in staat is de leerling de 

ondersteuning te bieden die deze, gelet op zijn specifieke 

ondersteuningsbehoefte, nodig heeft. 

 

2. De essentie van de rechtsfiguur verwijdering. 

 

Op grond van de wet (artikel 40 lid 11 van de Wet op het Primair Onderwijs) 

kan definitieve verwijdering pas plaatsvinden nadat het bevoegd gezag 

ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe 

te laten. Onder andere school kan ook worden verstaan een school voor 

speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal 

onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. 

Voor vormen van speciaal onderwijs zal wel een toelaatbaarheidsverklaring 

door het samenwerkingsverband afgegeven moeten worden. 

 

Vanwege deze voorwaarde, kan in het algemeen gesproken worden van een 

besluit om de verwijderingsprocedure te starten (besluit 1) en het besluit 

dat de verwijdering definitief heeft plaatsgevonden omdat vast staat dat 

een andere school bereid is de leerling toe te laten (definitieve 

verwijdering; besluit 2). Pas dit laatste besluit leidt ertoe dat de leerling 

de toegang tot de school definitief ontzegd kan worden. 

Slechts indien al meteen in het eerste besluit kan worden verwezen naar 

een andere school, die bereid is de leerling op dat moment toe te laten, kan 

men beide besluiten samenvoegen tot één besluit (besluit 3).  

 

Omdat niet altijd meteen een andere school bereid is de leerling toe te 

laten, kan er (veel) tijdsverloop zitten tussen het starten van de 

verwijderingsprocedure en de definitieve verwijdering. Het is in beginsel niet 

mogelijk de betreffende leerling in de tussenliggende periode (langer dan 

één week) te schorsen. Soms kan een aanbod tot tijdelijke plaatsing op een 

andere school soelaas bieden. Pas wanneer een andere school bereid is tot 

een permanente toelating, kan definitieve verwijdering plaatsvinden. 

 

In verwijderingsprocedures kan het samenwerkingsverband waarvan de 

school deel uitmaakt, een belangrijke intermediërende rol spelen bij het 

vinden van een nieuwe school voor de leerling en/of bij het creëren van een 

tijdelijke oplossing door een tijdelijke plaatsing. Wanneer verwacht wordt 

dat de leerling voor bij zijn behoefte passende ondersteuning is 

aangewezen op SBO, SO of VSO, dient daarvoor een 

toelaatbaarheidsverklaring te worden aangevraagd. 
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3. Proportionaliteit en subsidiariteit. 

 

Verwijdering moet in alle gevallen de toets van proportionaliteit (de 

verwijdering moet in verhouding staan tot de ernst van de situatie) en 

subsidiariteit (er is geen werkzaam “lichter” middel voorhanden) kunnen 

doorstaan. Daarbij moet – zoals hierboven al aangegeven – ook gekeken 

worden naar het belang van de leerling om niet verwijderd te worden: Een 

verwijdering kan emotioneel beschadigend zijn voor de leerlingen, 

verstoort het doorgaande onderwijsproces van de leerling en kan de 

leerling ook schaden doordat negatieve aandacht op de leerling wordt 

gevestigd.  

 

Om negatieve aandacht voor de leerling zoveel mogelijk te voorkomen, 

dient men in de communicatie naar andere leerlingen en hun ouders 

terughoudend te zijn in de informatieverschaffing over (de achtergrond 

van) de verwijderingsprocedure.  

 

Subsidiariteit betekent vaak dat bij een terugkerende situatie eerst minder 

zware maatregelen moeten worden geprobeerd. Te denken valt aan een 

gesprek met de leerling en/of een gesprek met de ouders. In een gesprek 

met de ouders kan in eerste instantie besproken worden welke manieren 

er zouden kunnen zijn om het gedrag van een leerling bij te sturen en 

welke rol de school c.q. de ouders daarin kunnen spelen. Wanneer dit 

geen soelaas blijkt te bieden, kan een meer waarschuwend gesprek aan 

de orde zijn, en/of een interne en vervolgens een externe schorsing. Het 

is van belang steeds goed verslag te leggen van gesprekken en deze 

verslagen aan de ouders toe te sturen. Wanneer concrete afspraken met 

ouders worden gemaakt, is het het beste dat zij het verslag van die 

afspraken voor akkoord ondertekenen. 

 

4. De verhouding tussen verwijdering en schorsing. 

 

Bij verwijdering worden leerlingen voorgoed van school gestuurd, bij 

schorsing voor een periode (maximaal 1 week). Men dient goed voor ogen 

te houden dat verwijdering en schorsing twee zelfstandige rechtsfiguren 

zijn en dat men ingeval van opeenvolging ook afzonderlijke procedures 

moet volgen. 

 

Aan de procedure tot verwijdering kunnen één of meer procedures tot 

schorsing voorafgaan. Indien er ernstige incidenten plaatsvinden, is 

bijvoorbeeld de volgende reeks procedures denkbaar: schorsing voor de 

duur van het onderzoek naar het voorval, schorsing als disciplinaire 

maatregel, schorsing voor de duur van het onderzoek naar een (nieuw) 

voorval en verwijdering. In totaal dus 4 procedures. 

 

Het is in beginsel niet mogelijk de leerling (langer dan één week) te 

schorsen gedurende de periode dat de school heeft aangegeven de 
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leerling te willen verwijderen, maar nog geen andere school bereid heeft 

gevonden de leerling toe te laten. 

 

Voor informatie omtrent schorsing zie het “Protocol schorsing leerlingen” 

basisschool De Vink. 

 

5. Zorgvuldigheid boven alles. 

 

Het is voor alle betrokkenen van groot belang dat zorgvuldig wordt 

gehandeld. Niet zelden is een verwijderingsprocedure aanleiding voor een 

klachtenprocedure of een andere juridische procedure. 

 

Bij de afweging om een leerling te verwijderen is het verstandig na te 

gaan of van eventuele voorafgaande incidenten verslag is gelegd en of 

eventuele eerdere maatregelen schriftelijk zijn bevestigd. In geval van een 

juridische procedure kan het erop aankomen in hoeverre de 

voorgeschiedenis bewezen kan worden. Ook het inwinnen van juridisch 

advies kan verstandig zijn. 

 

6. Motiveringeisen 

 

Het besluit om een leerling te verwijderen wordt schriftelijk aan de ouders 

van de geschorste leerling bekendgemaakt en moet berusten op een 

deugdelijke motivering. Die motivering moet terug te vinden zijn in de 

schriftelijke bekendmaking.  

 

7. Algemene aanwijzingen. 

 

a. De directeur dient in brieven aan de ouders van de leerling gebruik te 

maken van briefpapier met het logo van basisschool De Vink. Op dit 

briefpapier moet het adres van de school als correspondentieadres 

worden vermeld. 

 

b. Omdat de directeur richting ouders van de leerling in naam van het 

bestuur van basisschool De Vink optreedt, dient de directeur in 

uitgaande brieven naar de ouders steeds de wij-vorm te hanteren. 

 

c. Brieven aan de ouders van de leerling moeten gedagtekend zijn en 

aangetekend worden verzonden. Er zijn situaties denkbaar, waarin er 

twee wettelijke vertegenwoordigers zijn, die niet samenwonen. In dat 

geval dienen de brieven aan beiden afzonderlijk aangetekend te worden 

verzonden. Omdat de verzending van aangetekende brieven soms lang 

duurt, is het verstandig de brief daarnaast per email of gewone post te 

sturen. 

 

d. Brieven aan de ouders van de leerling moeten op naam zijn gesteld. Het 

gebruik van de formule “Aan de ouders/verzorgers van ……” is niet 

toegestaan. 
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e. Brieven aan de ouders moeten worden ondertekend met de 

volgende formule: 

Het bestuur van basisschool De Vink, SKOON, namens deze: 

de directeur van basisschool De Vink  

(handtekening) 

(naam) 

 

8. De eigenlijke procedure tot verwijdering in 7 stappen 

 

 Stap 1 

De directeur hoort in ieder geval eerst de groepsleerkracht/groeps-

leerkrachten van de leerling die men voornemens is te verwijderen, 

alsmede de intern begeleider van de school. Hiervan wordt (kort) verslag 

gelegd. 

 

 Stap 2 

De directeur nodigt de ouders van de leerling schriftelijk uit voor een 

gesprek. In de brief meldt de directeur dat het bestuur van basisschool De 

Vink voornemens is om de verwijderingsprocedure te starten t.a.v. de 

leerling en dat zij de ouders de gelegenheid bieden om op het in de brief 

vermelde moment ter zake hun standpunt kenbaar te maken. (Eventueel 

kan met de ouders vooroverleg plaatsvinden over datum en tijd).  

Bij het opstellen en versturen van de brief worden de onder het kopje 

Algemene aanwijzingen (blz. 5) vermelde punten nauwgezet in acht 

genomen. 

 

Het gesprek wordt in ieder geval bijgewoond door de intern begeleider van 

de school of bij diens ontstentenis het Mt-lid van de school. 

In dit gesprek geeft de directeur een uiteenzetting van de ontstane situatie 

en van de gebeurtenissen die tot die situatie hebben geleid.  

Vervolgens deelt de directeur mede dat het bestuur van basisschool De Vink 

voornemens is om de leerling van school te verwijderen, tenzij de ouders 

hun kind uitschrijven. 

  

Daarna vertelt zij dat na het nemen van het besluit om de 

verwijderingsprocedure te starten - indien en zolang de ouders hun kind 

niet hebben uitgeschreven - met of zonder medewerking van de ouders 

gezocht zal worden naar een school, die bereid is de leerling toe te laten. Zij 

wijst de ouders erop dat definitieve verwijdering pas plaatsvindt nadat een 

school bereid is gevonden de leerling toe te laten. 

  

De ouders krijgen de gelegenheid hun visie op de voorgenomen 

verwijdering kenbaar te maken. Dit wordt in de wet het ‘horen’ van de 

ouders genoemd. 

 

Van het gesprek wordt een uitgebreid verslag gemaakt. 
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 Stap 3 

De directeur besluit namens het bestuur van basisschool De Vink zo spoedig 

mogelijk na het horen van de ouders of de verwijderingsprocedure, gelet op 

visie van de ouders daarop (stap 2) gestart moet worden. Daarbij moeten de 

normen van proportionaliteit en subsidiariteit betrokken worden. Indien de 

directeur besluit de verwijderingsprocedure te starten, dient een schriftelijk 

besluit daartoe gegeven te worden, waarbij het navolgende nauwgezet in 

acht moet worden genomen. 

 

a. De hierboven onder het kopje Algemene aanwijzingen (blz. 5) vermelde 

punten. 

 

b. De eerste 2 alinea’s luiden: 

 

“Hierbij delen wij u mede dat wij hebben besloten …… (volledige voor- 

en achternaam van de leerling), geboren op …… (geboortedatum) te 

……(geboorteplaats), te verwijderen van de school voor katholiek en 

openbaar onderwijs ……(naam school), …… (adres school) te 

Voorschoten. 

 

Dit besluit vindt zijn grondslag in artikel 40 van de Wet op het 

primair onderwijs respectievelijk van de Wet op de expertisecentra 

en is gebaseerd op de navolgende feiten en omstandigheden.” 

 

c. Hierna wordt een overzicht gegeven van de gebeurtenissen die aanleiding 

hebben gegeven tot de verwijdering. Men noemt bij dit alles geen namen 

van natuurlijk personen, zoals personeelsleden en andere derden. 

Bovendien moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat deze namen 

herleidbaar zijn uit de tekst. 

 

d. Dan vermeldt men: 

 

Alvorens het besluit te nemen, hebben wij de groepsleerkracht/groeps-

leerkrachten (vermelden wat van toepassing is) gehoord en ook u in de 

gelegenheid gesteld uw zienswijze ter zake naar voren te brengen. 

 

Vervolgens dient de zienswijze van de ouders samengevat te worden 

weergegeven, waarna wordt aangegeven waarom die visie van de 

ouders er niet toe geleid heeft dat van de voorgenomen verwijdering 

wordt afgezien. 

 

Daarna vermeldt men: 

 

U zult nog afzonderlijk bericht ontvangen over de datum met ingang 

waarvan wij …(naam leerling) feitelijk de toegang tot basisschool De 

Vink zullen ontzeggen (de zogenaamde definitieve verwijdering). Wij 

zullen namelijk eerst een andere school proberen te vinden, die bereid 

is …. (naam leerling) toe te laten.” 
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e. Onder aan het besluit wordt de volgende rechtsmiddelenclausule 

geplaatst: 

 

“Indien u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes 

weken na de bekendmaking van deze beslissing een bezwaarschrift 

indienen bij het bestuur van basisschool De Vink, SKOON. 

 

Voorts kunt u, indien u het niet eens bent met deze beslissing, binnen 

zes weken na de bekendmaking van deze beslissing een verzoekschrift 

indienen bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs, die de 

beslissing toetst. De uitspraak van de geschillencommissie is niet 

bindend, maar het bestuur dient de uitspraak van de commissie af te 

wachten alvorens op het bezwaar te beslissen en dient de uitspraak van 

de commissie bij haar beslissing op bezwaar te betrekken.” 

 

f. Een kopie van het besluit wordt verzonden aan de voorzitter van het   

bestuur SKOON. 

 

g. Het is verstandig ook de Onderwijsinspectie in kennis te stellen van de 

verwijdering en de reden daarvoor. Verder dient een kopie van het 

verwijderingsbesluit toegestuurd te worden aan de leerplichtambtenaar 

van de gemeente. 

 

 Stap 4 

Na het nemen van het besluit tot verwijdering wordt er door de directeur 

met of zonder medewerking van de ouders van de leerling intensief gezocht 

naar een school, die in beginsel bereid is de leerling toe te laten. Van deze 

zoektocht wordt een gedetailleerd verslag gemaakt.  

 

 

Daarbij kan het samenwerkingsverband waarvan de school deel uitmaakt, 

een belangrijke intermediërende rol spelen bij het vinden van een nieuwe 

school voor de leerling en/of bij het creëren van een tijdelijke oplossing 

door een tijdelijke plaatsing. Wanneer verwacht wordt dat de leerling voor 

bij zijn behoefte passende ondersteuning is aangewezen op SBO, SO of VSO, 

dient daarvoor een toelaatbaarheidsverklaring te worden aangevraagd bij 

het samenwerkingsverband. Aangezochte scholen zullen met goede 

argumenten moeten komen om de leerling niet toe te laten. Openbare 

scholen voor primair onderwijs mogen immers in beginsel geen leerlingen 

weigeren. De directeur mag met andere scholen de problematiek in 

hoofdpunten bespreken, maar noemt geen namen van de rechtstreeks 

betrokkenen.  

Indien een school in beginsel bereid is de leerling toe te laten, vraagt de 

directeur aan deze school een schriftelijke bevestiging van deze toezegging. 

Het is niet strikt noodzakelijk dat er al daadwerkelijk contact is geweest 

tussen enerzijds de “nieuwe” school en anderzijds [de ouders van] de 

leerling.  
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Indien de directeur merkt dat zij geen vorderingen maakt bij haar 

zoektocht, meldt zij dit direct aan het bestuur SKOON. 

 

 Stap 5 

 

Wanneer de ouders een bezwaarschrift indienen tegen de verwijdering, dient 

op dat bezwaar, met inachtneming van dit protocol, binnen 4 weken na 

ontvangst van het bezwaarschrift, schriftelijk en gemotiveerd beslist te 

worden door het bestuur. Daarbij wordt het besluit zowel procedureel als 

inhoudelijk heroverwogen. De procedure is: 

- Bevestiging van ontvangst van het bezwaarschrift en uitnodiging 

hoorzitting; 

- Hoorzitting waarbij de ouders de gelegenheid krijgen de gronden van 

bezwaar toe te lichten en waarbij het bestuur de gelegenheid heeft om 

vragen te stellen; 

- Binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaar: Schriftelijke en 

gemotiveerde beslissing op bezwaar, waarin het verwijderingsbesluit 

heroverwogen wordt. 

 

Wanneer de ouders het verwijderingsbesluit ook binnen 6 weken ter toetsing 

voorleggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs, 

moet de beslissing op bezwaar worden opgeschort totdat deze commissie 

uitspraak heeft gedaan. De termijn voor het nemen van de beslissing op 

bezwaar wordt opgeschort met ingang van de dag waarop het geschil 

aanhangig is gemaakt bij de commissie tot de dag waarop de commissie het 

oordeel heeft uitgebracht.  

 

Bij deze onafhankelijke commissie is iedere school op grond van de wet  

aangesloten. De commissie ressorteert onder de Stichting 

Onderwijsgeschillen (www.onderwijsgeschillen.nl). De commissie brengt op 

verzoek van ouders binnen 10 weken een oordeel uit over de beslissing tot 

verwijdering. Wanneer de ouders ook bij SKOON bezwaar hebben gemaakt 

tegen de verwijdering, dient het schoolbestuur het oordeel van de commissie 

af te wachten voordat er op het bezwaar beslist wordt. Het oordeel van de 

commissie is niet bindend. Het schoolbestuur moet zowel aan de ouders als 

aan de commissie aangeven wat het met het oordeel van de commissie doet. 

Als het schoolbestuur van het oordeel afwijkt, moet de reden van die 

afwijking in de beslissing vermeld worden.   

 

Ook kunnen de ouders zich (in plaats van, gelijktijdig of na bezwaar) tot de 

civiele rechter wenden, of een klacht aanhangig maken bij de Landelijke 

Klachtencommissie. 

 

Het is dus mogelijk dat de zoektocht van de directeur naar een andere 

http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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school voor de leerling samenvalt met de behandeling van het bezwaar. In 

dat geval ligt het voor de hand dat ook het bestuur SKOON zich intensief 

met de zoektocht gaat bemoeien. Het zal daartoe eerst inlichtingen 

inwinnen bij de directeur. Hoewel de directeur in theorie tijdens de 

behandeling van het bezwaar namens het bestuur het besluit tot definitieve 

verwijdering kan nemen (omdat er inmiddels een andere school is gevonden 

die bereid is de leerling toe te laten), is het in de praktijk verstandiger om 

eerst de uitkomst van het bezwaar (en eventueel de uitspraak van de 

Geschillencommissie Passend Onderwijs) af te wachten.  

 

Wordt de leerling door de ouders uitgeschreven, dan kan daarmee de 

procedure tot verwijdering als afgebroken worden beschouwd. 

 

De leerling blijft gedurende de verwijderingsprocedure in beginsel gewoon 

de school bezoeken. Het is echter niet noodzakelijk dat hij die tijd in de 

klas bij zijn groepsgenootjes doorbrengt. Wel wordt er voor gezorgd dat hij 

steeds onder toezicht van een bevoegde leerkracht staat en leerstof op 

niveau krijgt aangeboden. Soms kan een tijdelijke plaatsing op een andere 

school plaatsvinden. 

Wordt de leerling door de ouders thuisgehouden, dan betreft dit een 

exclusieve verantwoordelijkheid van de ouders. De directeur meldt het 

ongeoorloofde verzuim aan de leerplichtambtenaar en geeft dan tevens aan 

dat er een besluit tot verwijdering is genomen. 

 

 Stap 6 

Zodra er een school is gevonden, die de leerling wil toelaten, laat de 

directeur namens het bestuur van basisschool De Vink de ouders met 

verwijzing naar besluit 1 per brief de datum weten met ingang waarvan de 

leerling feitelijk de toegang tot de school zal worden ontzegd. In de brief 

worden de naam en het adres vermeld van de school die bereid is de leerling 

toe te laten. En de naam van de contactpersoon op die school. Bij het 

opstellen en versturen van de brief worden de onder het kopje Algemene 

aanwijzingen (blz. 5) vermelde punten nauwgezet in acht genomen.  

 

De punten e, f en g bij stap 3 worden hierbij opnieuw in acht genomen. 

 

 Stap 7 

Op de dag met ingang van wanneer de leerling de toegang tot de school is 

ontzegd laat men de leerling niet binnen. Is de leerling toch binnengekomen, 

dan kan men de ouders telefonisch melden dat de leerling verwijderd is en 

dus moet worden opgehaald. De leerling neemt in géén geval meer deel aan 

het onderwijs op de school. 

 

9. Borging 

 

Dit protocol is vastgesteld door bestuur SKOON op …. (datum). 

Dit protocol is vastgesteld door de MR op …. (datum). 
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10. Evaluatie 

 

Het protocol verwijderen leerling wordt tenminste een maal in de vier jaar 

geëvalueerd en desgewenst aangepast. Aanpassingen in dit protocol worden 

vastgesteld door het algemeen bestuur. 


