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Protocol Schorsen en verwijderen ASKO 
 
 
Het bevoegd gezag van de ASKO mag een leerling in bepaalde gevallen schorsen of 

verwijderen. Dat betekent dat de leerling tijdelijk of definitief geen toegang heeft tot de 

school. 

 

 
Schorsen 

Het bevoegd gezag van de ASKO (lees: het College van Bestuur) mag een leerling, nadat alle betrokken 

belangen zorgvuldig zijn afgewogen, voor een periode van ten hoogste vijf dagen schorsen. De directie 

van de betreffende school is niet bevoegd tot het schorsen van een leerling. 

Het bevoegd gezag maakt, nadat de ouders door de directie van de school persoonlijk hierover zijn 

benaderd, schriftelijk aan de ouders bekend wat de reden is voor de schorsing. In spoedeisende gevallen 

zullen de ouders eerst achteraf door het bestuur kunnen worden geïnformeerd. 
 

Uitgangspunt blijft de zorg- en onderwijsplicht van het schoolbestuur. Juist omdat die plicht alle 

leerlingen van de school betreft en niet alleen de te schorsen leerling, kan het noodzakelijk zijn de 

betreffende leerling te schorsen en hem of haar daarmee tijdelijk de toegang tot de school en het 

klassikale onderwijsproces te ontzeggen. 
 

Ook stelt het bevoegd gezag de Inspectie van het Onderwijs schriftelijk in kennis van een schorsing 

indien deze geldt voor een periode van langer dan een dag en maakt ook bij de Inspectie van het 

Onderwijs de reden daartoe bekend. 
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Redenen voor schorsen 
 

Uitgangspunt is dat een schorsing niet langer duurt dan noodzakelijk is. 

Redenen tot schorsen zijn: 

o Schorsing als disciplinaire maatregel. Indien rond een individuele leerling meerdere ernstige 

incidenten hebben plaatsgevonden, die zijn vastgelegd in het leerlingdossier, waarbij deze 

leerling jegens leerlingen of leerkrachten verbaal en/of fysiek niet-tolerabel gedrag heeft 

vertoond. 

o indien er nog geen sprake is van meerdere ernstige incidenten hanteren de scholen een 

schoolspecifiek beleid van straffen en belonen; 

o De school adviseert het bevoegd gezag omtrent de duur van de schorsing, het bevoegd 

gezag neemt hierover het besluit. 

o Schorsing als ordemaatregel in die situaties waarbij de voortgang van het onderwijs als zodanig 

in het geding als ook de veiligheid en het welzijn van de leerling in kwestie en die van de 

medeleerlingen en van de medewerkers. In dat geval hangt de duur van de schorsing af van het 

in voldoende mate hersteld zijn van de orde c.q. van de aanwezigheid van extra voorzieningen 

die de terugkeer van de leerling verantwoord doen zijn. Ook hier geldt een maximum van vijf 

schooldagen. Indien na terugkeer van de geschorste leerling opnieuw een zoals hierboven 

beschreven situatie ontstaat zal het bevoegd gezag opnieuw tot schorsing overgaan. 

Gedurende de schorsingsperiode rust een zekere onderwijsverantwoordelijkheid op de school, waarbij 

de voortgang van het onderwijs van de geschorste leerling in het oog moet worden gehouden. Dit alles 

binnen de grenzen van het redelijke en de mogelijkheden van de school en het schoolbestuur; een 

onderwijspakket zal geen gelijkwaardig buitenschools onderwijsprogramma kunnen of hoeven bieden. 
 

Samenvattend: 
 

o Alleen het bevoegd gezag is bevoegd om te schorsen; 

o De schorsing duurt zo kort mogelijk en maximaal 5 schooldagen; 

o Het schorsingsbesluit wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders, 

wanneer de schorsing langer duurt dan één schooldag wordt de Inspectie van het Onderwijs 

schriftelijk in kennis gesteld; 
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Verwijderen 

Het bevoegd gezag heeft de bevoegdheid om, nadat alle betrokken belangen zorgvuldig zijn afgewogen, 

een leerling in bepaalde gevallen te verwijderen. Dan heeft de leerling geen toegang meer tot de school. 

Voor verwijdering gelden strenge regels: 
 

o het bevoegd gezag geeft bij de ouders aan wat de reden is van de verwijdering; 

o voor het besluit tot verwijdering luistert het bevoegd gezag naar het verhaal van de ouders, het 

verhaal van de leerling en naar het verhaal van de betrokken groepsleraar; 

o het bevoegd gezag licht de leerplichtambtenaar direct in over een besluit tot verwijdering; 

o het bevoegd gezag licht de Inspectie van het Onderwijs in over een besluit tot verwijdering; 

o Voordat de verwijdering zal worden geëffectueerd zal de school een andere school zoeken die 

bereid is de leerling toe te laten. 
 

Redenen voor verwijderen 
 

Of het bevoegd gezag een leerling mag verwijderen, hangt af van een aantal factoren. Bij een geschil 

met de ouders hierover heeft de rechter hierbij het laatste woord. De volgende factoren kunnen een rol 

spelen: 
 

o een leerling hoort (beter) thuis op een school voor speciaal onderwijs, de school heeft 

aangetoond dat de school niet meer in staat is om te voorzien in de bijzondere 

ondersteuningsbehoefte van de leerling; 

o Wangedrag van een leerling, hetzij herhaaldelijk of éénmalig ernstig wangedrag, waarbij de 

sociale of zelfs fysieke veiligheid van de overige leerlingen, de leerling zelf of de leerkracht in het 

geding is; 

o De opstelling of gedragingen van de ouders kan ook een grond opleveren voor verwijdering van 

een leerling indien deze opstelling of gedragingen ertoe leiden dat de school jegens de leerling 

geen vorm kan geven aan de pedagogisch-didactische taak. 
 

De beslissing over de verwijdering van een leerling ligt bij het bevoegd gezag van een school, de ASKO. 

Ouders kunnen bij het bevoegd gezag bezwaar maken tegen het besluit tot verwijdering. Hier moet het 

bevoegd gezag hen op wijzen. Er zijn regels rond het indienen van bezwaar, zie daarvoor de website van 

de Inspectie van het Onderwijs. 

Het bevoegd gezag mag een leerling pas definitief verwijderen als het voldaan heeft aan zijn zorgplicht 

om een andere school te vinden die bereid is de leerling toe te laten. Het bevoegd gezag moet altijd een 

nieuwe school voor de leerling vinden. Wanneer een vervangende school voor de leerling is gevonden 

kan worden overgegaan tot effectuering van het verwijderingsbesluit. 
 

Let op: 
 

o Gedurende de verwijderingsprocedure kan een leerling worden geschorst voor maximaal 5 

schooldagen; 
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o De zorgplicht jegens de te verwijderen leerling blijft gelden, er zal enige vorm van 

onderwijsaanbod moeten blijven bestaan; 

o Het verwijderingsbesluit kan worden genomen voordat een andere school is gevonden. De 

effectuering van het verwijderingsbesluit moet in dat geval worden aangehouden; 

o Het is van groot belang de procedurele voorschriften in acht te nemen. 

 
 

Bronnen: 
 

o Inspectie van het Onderwijs; 

o J.A. Keijser, Brussee Lindeboom Advocaten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amsterdam, 26 juni 2015 


