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SCHORSING EN VERWIJDERING 
 
Binnen het kader van maatregelen die genomen kunnen worden bij incidenten waarbij leerlingen 
betrokken zijn kent de Onderwijsinspectie in zijn algemeenheid de maatregel 'schorsing'. De term 
schorsing wordt gehanteerd op een glijdende schaal van maatregelen waarbij verwijdering de sterkste 
vorm is.  
 

Procedure schorsing 

 
Met betrekking tot de schorsing van leerlingen gelden de volgende regels: 
1. Het college van bestuur kan met opgave van redenen een leerling voor ten hoogste één week 

schorsen. 

2. De rector kan met opgave van redenen een leerling voor ten hoogste twee dagen schorsen. 
3. De beslissing tot schorsing wordt schriftelijk en voorzien van een deugdelijke motivering aan de 

betrokken leerling bekendgemaakt.  
Indien de leerling jonger dan 18 jaar is, maakt het college van bestuur c.q. de rector de beslissing 
ook aan de ouders schriftelijk bekend. 

4. De rector meldt een schorsing voor langer dan één dag schriftelijk en voorzien van een 
deugdelijke motivering aan de inspectie.   

 
Met betrekking tot de verwijdering van leerlingen geldt: 
1. Er kan pas een definitief besluit tot verwijdering worden genomen door het college van bestuur 

nadat de leerling, en als hij jonger is dan 18 jaar ook zijn ouders/voogden/verzorgers, is/zijn 
gehoord. Een leerling wordt op grond van onvoldoende vorderingen niet in de loop van een 
schooljaar verwijderd. 

2. Voordat het college van bestuur een leerplichtige leerling definitief van school verwijdert, 
overlegt het met de inspectie. Ten tijde van dit overleg kan de leerling worden geschorst. In het 
overleg wordt ook nagegaan op welke manier de betrokken leerling onderwijs kan volgen.  

3. Een leerling op wie de Leerplichtwet van toepassing is, mag alleen worden verwijderd nadat het 
college van bestuur c.q. de rector, ervoor heeft gezorgd dat een andere school of instelling 
bereid is de leerling toe te laten.  

4. Het college van bestuur c.q. de rector stelt de inspectie schriftelijk en gemotiveerd in kennis van 
een definitieve verwijdering.  

5. Het college van bestuur maakt de beslissing tot verwijdering van een leerling schriftelijk en 
voorzien van een deugdelijke motivering aan de leerling bekend. Indien de leerling jonger dan 18 
jaar is, maakt het college van bestuur de beslissing ook aan de ouders schriftelijk bekend. Hierbij 
wordt ook vermeld dat de ouders, dan wel de meerderjarige leerling, binnen zes weken na de 
bekendmaking bezwaar kunnen maken bij het college van bestuur van LVO.  

6. Het college van bestuur beslist binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift. 
Voorafgaand daaraan wordt de leerling in de gelegenheid gesteld te worden gehoord en kennis 
te nemen van de adviezen en rapporten over die beslissing. Is de leerling jonger dan achttien 
jaar, dan komen deze rechten ook toe aan diens ouders.  
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7. Als de ouders een geschil aanhangig hebben gemaakt bij de ‘Tijdelijke geschillencommissie 
toelating en verwijdering’, ook wel aangeduid als `Geschillencommissie passend onderwijs', 
neemt het college van bestuur de beslissing op bezwaar pas nadat de commissie haar oordeel 
heeft gegeven. De termijn voor het nemen van de beslissing op bezwaar wordt opgeschort voor 
de duur van de procedure bij de commissie. 

8. Het college van bestuur 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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