
 
 
 
 
 
VERWIJDEREN VAN LEERLINGEN OP SPCO-SCHOLEN 
 
 
VERWIJDERING VAN KINDEREN 
Alvorens een besluit tot verwijdering te nemen dient de Voorzitter College van Bestuur het 
voornemen tot verwijdering schriftelijk (aangetekend) en gemotiveerd aan de ouders 
kenbaar te maken. De Voorzitter College van Bestuur hoort de ouders, de directie en 
eventueel de betrokken leerkracht(en) over dit voornemen. Na het horen neemt de 
Voorzitter College van Bestuur een definitief besluit over de verwijdering. Definitieve 
verwijdering van een leerling kan plaatsvinden nadat de Voorzitter College van Bestuur voor 
(voortgezet) speciaal onderwijs, bereid is de leerling toe te laten. 
Alleen indien aantoonbaar gedurende 8 weken zonder succes is gezocht naar een andere 
school waarnaar kan worden verwezen, kan alsnog tot definitieve verwijdering worden 
overgegaan. De Voorzitter College van Bestuur zal dus, - aan de ouders, - moeten kunnen 
aantonen vanaf welk moment, welke serieuze pogingen zijn gedaan om een school te 
vinden voor de te verwijderen leerling. 
 
Bij verwijdering gelden voorts dezelfde regels als bij (weigering tot) toelating. Dat wil 
zeggen dat van een beslissing te verwijderen de ouders schriftelijk en met redenen 
omkleed op de hoogte dienen te worden gesteld. Tevens dient aangegeven te worden 
binnen welke termijn en bij wie bezwaar kan worden gemaakt. De Voorzitter College van 
Bestuur dient binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift te beslissen. De 
ouders dienen te worden gehoord. 
 
Voor het verwijderen van kinderen kunnen o.a. de volgende redenen worden aangevoerd: 

 een voortdurend, storend, agressief gedrag van de leerling, waardoor de voortgang 
van het onderwijs wordt verstoord; 

 de leerling vergt een onevenredig groot deel van de schoolorganisatie, waarbij niet 
of nauwelijks doelen worden bereikt; 

 bedreigend of agressief gedrag van de ouders van de leerling waarbij herhaling niet 
is uitgesloten en waardoor gegronde vrees is ontstaan voor de veiligheid van het personeel of de 
kinderen, of voor de ongestoorde voortgang van het onderwijs. 

 bij voortduring blijk geven van het niet respecteren van de christelijke identiteit van 
de school en het weigeren deel te nemen aan de hieraan gerelateerde schoolactiviteiten. 
 
Wat er aan vooraf gaat 
In een kindbespreking kunnen leerkrachten en intern begeleider constateren dat het niet 
langer verantwoord is een leerling op school te laten blijven. Het kan hierbij gaan om leer- of 
gedragsmoeilijkheden. Er is dan reeds advies gevraagd aan de schoolbegeleidingsdienst, er zijn 
handelingsplannen gemaakt en andere maatregelen getroffen die niet succesvol zijn gebleken. Ook is 
advies gevraagd aan de Zorgcommissie; zo mogelijk is hulp ingeschakeld van de dienst preventieve 
ambulante begeleiding (PAB). 
Een en ander dient met zorg te zijn vastgelegd in het dossier van de betreffende leerling. Indien 
op grond van eerder onderzoek wordt gedacht aan speciaal onderwijs kan ook een beslissing 
gevraagd van de Commissie Kinderzorg (CKZ) 
Tijdens het zetten van deze stappen wordt regelmatig overleg gevoerd met de ouders. 



Van deze overlegmomenten wordt een schriftelijk verslag gemaakt. Dit verslag wordt 
ondertekend door de directie van de school en de ouders. Indien de ouders de mening 
van de school delen dat een kind niet geschikt is voor regulier basisonderwijs, zal in de 
meeste gevallen het initiatief tot het concreet zoeken naar een andere school van de 
ouders uitgaan.  
Indien dit niet het geval is en de leerkrachten, directie en Voorzitter College van Bestuur zijn van 
mening dat de betreffende leerling niet geschikt is voor het reguliere basisonderwijs, zal het 
voornemen tot verwijderen door de Voorzitter College van Bestuur worden uitgesproken, nadat de 
Voorzitter College van Bestuur de leerkrachten officieel heeft gehoord. Voor advies kunnen de school 
en de Voorzitter College van Bestuur contact opnemen met de Inspecteur voor het basisonderwijs. 
Vervolgens worden de ouders van de leerling voor een gesprek met een vertegenwoordiging van de 
school en de Voorzitter College van Bestuur uitgenodigd. Dit gesprek zal gaan over het voornemen 
van de school om de leerling van school te verwijderen. 
 
Inhoud gesprek 
In het gesprek met de ouders komen o.a. de volgende zaken aan de orde: 

 de zorg die de leerkracht aan het kind heeft besteed om verwijdering te voorkomen; 
 de mening van de directie en Voorzitter College van Bestuur; 
 zo mogelijk de mening van de SBD en de Zorgcommissie en eventueel CKZ; 
 de mening van de ouders. 

Indien een van de partijen dat wenst kan ook de mening van een door de school en ouders 
geaccepteerde deskundige worden gevraagd. Bij elk gesprek met ouders over verwijdering van een 
leerling dient namens de school een tweede vertegenwoordiger aanwezig te zijn die een verslag 
maakt van het gesprek. Dit verslag wordt aan de ouders gegeven. Zij kunnen daar nog hun reactie 
aan toevoegen,waarna het verslag wordt ondertekend door de vertegenwoordiging van de school en 
de voorzitter College van Bestuur en de ouders. Ook de ouders kunnen, indien zij dit wensen, 
een extra persoon meenemen om bij het gesprek aanwezig te zijn. 
 
Besluit 
Na het gesprek neemt de Voorzitter College van Bestuur een besluit, op basis van de verkregen 
informatie en na de directie van de school te hebben gehoord. Het besluit wordt schriftelijk 
(aangetekend) aan de ouders bekend gemaakt. In de brief worden de redenen van de beslissing 
medegedeeld. Tevens wordt in de brief vermeld dat de ouders binnen zes weken na ontvangst van 
de brief een bezwaarschrift kunnen indien bij de Voorzitter College van Bestuur. 
In deze brief wordt tevens aangegeven dat gedurende de volgende 8 weken, te rekenen vanaf de 
datum van de brief, de school intensief zal zoeken naar een andere school, alvorens tot de definitieve 
verwijdering over te gaan. Teneinde een kort geding te voorkomen, wordt in de brief vermeld dat 
gedurende de bezwaarfase de school niet tot definitieve verwijdering zal overgaan. In noodgevallen 
kan de directie, gehoord hebbende de Voorzitter College van Bestuur, overgaan tot schorsing van de 
leerling; aan de huiswerkplicht moet dan wel worden voldaan. 
 
Bezwaar 
Als de ouders binnen zes weken een bezwaarschrift indienen, legt de Voorzitter College van Bestuur 
dit bezwaar, alsmede het besluit waar tegen bezwaar wordt gemaakt, binnen een termijn van drie 
werkdagen voor aan de klachtencommissie. De klachtencommissie adviseert schriftelijk binnen een 
periode van drie weken over het bezwaar aan de Voorzitter College van Bestuur, nadat de 
klachtencommissie de ouders heeft gehoord. Het advies gaat in afschrift aan de ouders. De 
Voorzitter College van Bestuur neemt vervolgens binnen een termijn van twee weken na ontvangst 
van het advies een besluit en meldt dat binnen drie werkdagen schriftelijk met redenen omkleed aan 
de ouders. Indien het bezwaar van de ouders wordt afgewezen door de Voorzitter College van 
Bestuur, kunnen de ouders in beroep gaan bij de rechtbank. 



Het bezwaarschrift wordt ondertekend door de ouders of verzorgers ingediend en omvat tenminste: 
naam en adres van de indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het 
bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. 
 
Tijdelijke schorsing van leerlingen 
Indien alle op school gebruikelijk ordemaatregelen geen effect sorteren, kan de schoolleiding 
besluiten een leerling voor maximaal drie dagen de toegang tot de school te ontzeggen. Tot deze 
maatregel wordt alleen over gegaan, als: 

 de directeur aannemelijk kan maken dat van de schorsing als ordemaatregel een positieve 
invloed uitgaat op het gedrag van de betrokken leerling en/of een positieve invloed van 
uitgaat op de groep leerlingen waarvan de te schorsen leerling deel uitmaakt; 

 er mededeling is gedaan aan de Voorzitter College van Bestuur en deze ermee akkoord gaat; 
 voorafgaand aan de schorsing met de ouders overleg is geweest, waarin de directeur heeft 

verklaard geen andere mogelijkheden meer te zien om het gedrag van de leerling te 
corrigeren; 

 
Voorafgaand aan de schorsing, of indien sprake is van onmiddellijke schorsing op de eerste 
schorsingsdag, stuurt de directeur de ouders een protocol met betrekking tot schorsing van een 
leerling. 
Indien ouders/verzorgers niet meewerken door bijvoorbeeld het protocol niet te ondertekenen, kan 
worden overgegaan tot de procedure die leidt tot permanente verwijdering. 


