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Protocol schorsen en verwijderen 

Schorsen en verwijderen in het voortgezet onderwijs 

Een school voor voortgezet onderwijs mag leerlingen schorsen. De leerling heeft dan tijdelijk geen toegang tot 
het reguliere onderwijs. 

Duur schorsing 

Een school voor voortgezet onderwijs mag leerlingen maximaal 1 aaneengesloten week schorsen. Duurt de 
schorsing langer dan 1 dag? Dan moet het schoolbestuur de Inspectie van Onderwijs op de hoogte brengen. Dit 
gaat via het meldingsformulier schorsing en verwijdering in het Internet Schooldossier van de school. Ook moet 
het schoolbestuur de reden van de schorsing vermelden in het formulier. Meer over het digitaal melden vindt u 
verderop deze pagina.  

Wanneer een school van plan is een leerling te verwijderen moet de school met de inspectie overleggen. Als dit 
overleg langer duurt dan een week, kan de leerling ook langer worden geschorst. Tijdens dit overleg wordt onder 
meer gesproken over hoe de leerling het onderwijs tijdens, maar ook na de schorsing voort kan zetten. 

Onderwijs tijdens schorsing 

Is een leerling geschorst? Dan mag hij of zij geen normale lessen volgen. Dit betekent niet dat de leerling vrij 
heeft van school. De school blijft verplicht de leerling onderwijs te geven. Dit kan bijvoorbeeld met extra 
huiswerk. De school maakt dan met de leerling en/of de ouders een afspraak om het huiswerk te bespreken. 

Verwijdering 

Een school voor voortgezet onderwijs kan in bijzondere situaties besluiten een leerling te verwijderen. Voordat 
de school hiertoe besluit, moeten de ouders eerst in de gelegenheid worden gesteld om te worden gehoord. De 
leerling mag niet voor het eind van het jaar worden verwijderd vanwege zijn onderwijsprestaties. Tot slot mag 
een leerling pas worden verwijderd als de school een nieuwe school voor hem of haar heeft gevonden. 

Brief over schorsing en verwijdering  

De school moet de ouders en de leerling schriftelijk op de hoogte brengen van de schorsing of de verwijdering. 
In de brief van de school staat waarom de leerling is geschorst en voor hoe lang. Of als de leerling wordt 
verwijderd waarom hij of zij wordt verwijderd. Ook staat in de brief hoe de ouders of de leerling bezwaar kunnen 
maken tegen het besluit. 

Digitaal melden van schorsingen en (voornemen tot)  

De school meldt met behulp van het elektronische meldingsformulier in het Internet Schooldossier de schorsing 
van een leerling. De school krijgt een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging. Daarin staan de 
verstrekte gegevens en een registratienummer. Dit registratienummer dient te worden gebruikt in eventuele 
correspondentie met de inspectie over de betreffende schorsing. Zij nemen in voorkomende gevallen contact 
met de school op voor een nadere toelichting op de melding. 

https://isd.owinsp.nl/public/inloggen
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Ook melding van een voornemen tot verwijdering vindt plaats via het elektronische meldingsformulier. Na 
ontvangst van de melding verzoekt de Inspectie de school om haar te informeren over de wijze waarop de 
betrokken leerling onderwijs kan blijven volgen. Als er aanleiding voor is, wordt er contact met de school 
opgenomen voor nadere toelichting of nader overleg. 

Na een definitief besluit tot verwijdering moet de school de Inspectie schriftelijk en met opgave van redenen in 
kennis te stellen. 

Wettelijke regels schorsing 

De wettelijke regels rond het toelaten, schorsen en verwijderen van leerlingen vindt u in artikel 27 van de Wet op 

het voortgezet onderwijs en in de artikelen 13 , 14 en15 van het Inrichtingsbesluit WVO. 

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.  

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. 

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. 

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. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/2017-08-01#TiteldeelII_AfdelingI_HoofdstukI_Paragraaf1_Artikel27
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 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. 
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