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WEET DE WEG BIJ
TOELATING,
SCHORSING EN
VERWIJDERING VAN
LEERLINGEN
Hoe te handelen bij toelating, schorsing en
verwijdering in het VO - het wettelijk kader
op hoofdlijnen en een toelichting hierbij
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In deze Wegwijzer wordt op hoofdlijnen ingegaan op het wettelijk kader bij toelating, schorsing en
verwijdering van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Hierbij wordt tevens een korte toelichting
gegeven.
Soms heeft de school eigen beleid voor toelating, schorsing en verwijdering. Dit beleid kan
meer regels en voorwaarden bevatten dan voorgeschreven in het wettelijk kader. Het wettelijk
kader is met name terug te vinden in artikel 27 van de Wet op het voortgezet onderwijs en het
Inrichtingsbesluit WVO. Wanneer de school eigen beleid heeft, dan is het belangrijk om de daarin
vermelde procedurestappen te volgen.
Daar waar in deze brochure ‘ouders’ wordt vermeld, kan ook ouder(s), voogd(en)
en verzorger(s) worden gelezen.

Vragen?
Neem voor meer informatie of algemene vragen over toelating, schorsing en verwijdering contact op met
de juridische helpdesk van Verus via 0348 74 44 60 (maandag t/m vrijdag van 9.00-15.00 uur) of via
helpdesk@verus.nl. Wanneer u ondersteuning of begeleiding op maat wenst, neem dan contact op met
het secretariaat van de juridische afdeling via 0348 74 44 48.

Toelating
Wettelijk kader op hoofdlijnen

Toelichting

Toelatingsprocedure

Ouders melden de leerling aan met een voorgeschreven formulier

-

Schriftelijk (met geslachtsnaam, voorletters, geboortedatum,

of met een bewijs van uitschrijving van een andere school. Wanneer

geslacht en onderwijsnummer)

ouders geen onderwijsnummer kunnen overleggen, meldt de

Aanmelding wordt, zo mogelijk, ten minste 10 weken voor de

school dit bij de minister. Deze verstrekt binnen 8 weken het burger-

datum van toelating gedaan

servicenummer van de leerling of indien dat niet bekend is een

Het bevoegd gezag (of toelatingscommissie bij toelating tot

onderwijsnummer.

eerste leerjaar) beslist over toelating
-

-

Het besluit wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 6 weken na

Over de aanmelding beslist het bevoegd gezag. Bij toelating tot het

ontvangst van de aanmelding genomen. Deze termijn kan met

eerste leerjaar kan het bevoegd gezag een toelatingscommissie

maximaal 4 weken worden verlengd

instellen. De werkzaamheden, omvang en samenstelling van de

Bij overschrijding van de 10-wekentermijn en indien leerling niet

toelatingscommissie worden geregeld door het bevoegd gezag. Het

op een andere school is toegelaten, wordt de leerling tijdelijk

bevoegd gezag informeert de inspectie over de toelatingsprocedure tot

geplaatst en ingeschreven totdat de beslissing wordt genomen

het eerste leerjaar.

Afhankelijk van de beslissing wordt:
a. de leerling toegelaten en wordt de tijdelijke plaatsing omgezet in
definitieve toelating

Jaarlijks binnen 6 maanden na de toelating zendt het bevoegd gezag
een verslag van de toegepaste toelatingsmiddelen en van de daarmee
opgedane ervaringen aan de inspectie. Te denken valt o.a. aan loting of

b. of wordt de toelating geweigerd en de leerling uitgeschreven

het hanteren van voorrangsregels, zoals voor leerlingen afkomstig van

c. of wordt de aanmelding niet in behandeling genomen

scholen met hetzelfde onderwijsconcept.

Beoordeling aanmelding
-

In het basisschooladvies staat tot welke schoolsoort de leerling

Aan de hand van het basisschooladvies, eventueel aangepast na

toelaatbaar is: vwo, havo, mavo, vbo en praktijkonderwijs. Dat kan ook

de centrale eindtoets

een dubbel advies zijn.

Eventueel ook op basis van aanvullende eisen i.v.m. bijzondere

Een school met een bijzondere inrichting, bijvoorbeeld sportklas

inrichting

waarvoor specifieke kennis of vaardigheden van de kandidaat-leerling

Met inachtneming van regionale of gemeentelijke afspraken/

noodzakelijk zijn, mag extra eisen stellen en een onderzoek naar die

beleid

specifieke kennis of vaardigheden bij de kandidaat-leerling afnemen.
Er zijn gemeenten/regio’s waar afspraken zijn gemaakt over de
overgang naar het voortgezet onderwijs. Zo kent de gemeente
Amsterdam een centraal lotings- en plaatsingsbeleid.
Let op: De school kan de aanmelding ook buiten behandeling laten,
wanneer ouders onvoldoende gegevens hebben aangeleverd om de
aanmelding te kunnen beoordelen. Deze gegevens moeten wel aan
ouders gevraagd zijn en zij moeten in de gelegenheid worden gesteld
om de ontbrekende gegevens aan te vullen. Binnen vier weken na het
verstrijken van de door het bevoegd gezag gestelde termijn kunnen
ouders dan worden bericht dat aanmelding niet in behandeling wordt
genomen. In dit geval is er geen zorgplicht en geen bezwaar mogelijk.
De toelating tot het eerste leerjaar is onvoorwaardelijk.

Weigeringsgronden

De school moet, indien er sprake is van een zorgleerling, zelf en

-

Er is geen plaatsingsruimte op de school

uitvoerig onderzoeken waaruit de extra ondersteuningsbehoefte

-

Identiteit van de school wordt niet onderschreven

bestaat. Daarbij moet onderzocht worden of hieraan voldaan kan

-

De leerling voldoet niet aan de aanvullende eisen (zie hierboven)

worden, zo nodig met ondersteuning vanuit het samenwerkings-

-

De leerling heeft extra ondersteuningsbehoefte waar de school

verband. Het ondersteuningsprofiel van de school speelt hierbij een rol

niet in kan voorzien

en het samenwerkingsverband moet actief betrokken zijn.

Zorgplicht bij weigering toelating
-

De zorgplicht brengt met zich mee dat de school - voordat de

Alleen als het gaat om een leerling die extra ondersteuning

toelating kan worden geweigerd na overleg met de ouders en met

behoeft en de school niet kan voorzien in een passende

inachtneming van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en het

onderwijsplek, mag het bevoegd gezag de toelating weigeren

eigen schoolondersteuningsprofiel - een passende plek op een andere

indien een andere school is gevonden die de leerling wil toelaten.

school die de leerling kan plaatsen dient te vinden. Indien dat een

In andere gevallen bestaat deze zorgplicht niet

VMBO is met leerwegondersteunend onderwijs, een praktijkschool
of een school voor voortgezet speciaal onderwijs, zal eerst nog een
toelaatbaarheidsverklaring door de school van aanmelding moeten
worden aangevraagd.

Voorwaarden weigeringsbesluit
-

Wanneer de school voornemens is toelating te weigeren omdat er

Schriftelijk en gemotiveerd met als bijlage de toepasselijke

geen passende plek voor de leerling is, is het vanuit zorgvuldige

adviezen of rapporten

besluitvorming aan te raden dit eerst met de ouders te bespreken,

Toezenden aan leerling en ouders (indien leerling nog geen 21

voordat het schriftelijke besluit wordt verzonden.

jaar is)
-

Wijzen op bezwaarmogelijkheid

Voorwaarden indienen bezwaar

Naast een bezwaarschrift kunnen ouders ook een verzoekschrift

-

Schriftelijk

indienen bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs in Utrecht.

-

Binnen 6 weken na de mededeling

De Commissie is bereikbaar via info@onderwijsgeschillen.nl

-

Bij het bevoegd gezag

(www.onderwijsgeschillen.nl).

Voorwaarden beslissing op bezwaar
-

Eerst horen leerling en ouders indien leerling nog geen 18 jaar is

-

Beslissing op bezwaar binnen 4 weken na ontvangst bezwaar

-

Schriftelijk, en met redenen omkleed, toezenden aan leerling en
ouders

Schorsing
Wettelijk kader op hoofdlijnen

Toelichting

Bevoegdheid

Het bevoegd gezag kan een leerling schorsen. In het

-

Ligt bij het bevoegd gezag

managementstatuut kan worden opgenomen dat deze bevoegdheid
aan de directeur wordt overgedragen.

Wanneer?
-

Als ordemaatregel

-

Als corrigerende maatregel

-

Bij definitieve verwijdering: gedurende de periode van overleg met
de inspectie

Hoe lang?

Wanneer er sprake is van een corrigerende maatregel hoeft de school

-

Maximaal één week

de leerling geen week te schorsen. Eén dag kan dan al volstaan. Een

-

Bij een verwijderingsprocedure gedurende de proceduretijd

dergelijke kortdurende schorsing wordt in de praktijk veelal een time-out
genoemd.
In geval van een schorsing gedurende de proceduretijd kan de termijn
van de schorsing mogelijk langer zijn dan een week. Er dient overleg
met de inspectie plaats te vinden voordat de leerling kan worden
verwijderd. Dit overleg heeft mede ten doel om na te gaan waar de
leerling zijn onderwijs verder kan volgen.

Schorsingsbesluit
-

Hoewel de wet het niet verlangt, is het - voordat tot schorsing wordt

Schriftelijk, voorzien van een onderbouwing, aan leerling bekend

overgegaan - aan te bevelen de leerling te horen (hoor en wederhoor).

maken

Mogelijk is dit ook opgenomen in het leerlingenstatuut. Hetgeen

Indien de leerling nog geen 21 jaar is, dan dient het besluit ook

de leerling heeft verteld wordt dan samen met de redenen om tot

aan ouders bekend gemaakt te worden

schorsing over te gaan in het besluit opgenomen. Het schriftelijke
besluit wordt dan aan de leerling en indien deze nog geen 21 jaar oud
is, ook aan zijn ouders bekend gemaakt.
Contact met de ouders van de leerling die nog geen 21 jaar oud is, is
ook van belang in verband met het eventueel verstrekken van huiswerk
om de leerling tijdens de schorsing geen onderwijsachterstand op te
laten lopen.

Wie verder informeren?
-

Schorsen langer dan een dag: melden aan inspectie met opgave
van redenen

Bezwaarmogelijkheid?
-

Nee, tenzij in eigen beleid opgenomen

De wet schrijft niet voor dat ouders de mogelijkheid moet worden
geboden om in bezwaar te gaan tegen een schorsingsbesluit. Biedt
het beleid van de school deze mogelijkheid wel, dan moeten de ouders
daar in het besluit wel op gewezen worden. Bij schorsing is vaak

sprake van situaties met een spoedeisend belang. De mogelijkheid van
bezwaar kan belemmerend werken. Wanneer eerst de behandeling van
het bezwaar moet worden afgewacht voordat de leerling kan worden
geschorst, kan dit namelijk zeer belastend werken voor de leraar. Ook
kan het effect van de schorsing als orde- of corrigerende maatregel zo
verloren gaan. Wilt u in uw beleid ouders wel in de gelegenheid stellen
om in bezwaar te gaan, dan is het aan te raden om te vermelden dat dit
met betrekking tot de schorsing geen opschortende werking heeft.

Verwijdering
Wettelijk kader op hoofdlijnen

Toelichting

Bevoegdheid

Het bevoegd gezag neemt het besluit, tenzij het managementstatuut dit

-

Ligt bij het bevoegd gezag

Wanneer?
-

Handelingsverlegenheid

overdraagt aan de directeur/rector.
Verwijdering vindt vaak plaats omdat de school handelingsverlegen
is geworden, op didactische gronden (het onderwijs past niet bij de
leerling of is te moeilijk) of op pedagogische gronden (het gedrag
van de leerling veroorzaakt problemen en/of brengt de veiligheid
van medeleerlingen of de leerkracht in gevaar). Voordat op deze
grond tot verwijdering kan worden overgegaan, moet de school/
leerkracht eerst alle middelen hebben ingezet en moet ondersteuning
vanuit het samenwerkingsverband (bijv. ambulante begeleiding)
hebben plaatsgevonden. Ook moet een ontwikkelingsperspectief
(opp) zijn opgesteld. Wordt de leerling verwezen naar een school
voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO), dan moet er eerst een
toelaatbaarheidsverklaring (tlv) aan het samenwerkingsverband worden
gevraagd.

-

Ernstige misdraging(en) (ook van ouders)

Een ernstige misdraging/ernstige misdragingen van ouders kan/kunnen
ook een reden zijn om de kinderen te verwijderen. In principe moeten
eerst minder verstrekkende maatregelen zoals een toegangsverbod
(bijvoorbeeld een school en/of pleinverbod) aan ouders worden
opgelegd.

Informeren inspectie
-

De leerling kan worden geschorst hangende het overleg met de

Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling is pas na

inspectie. Het overleg met de inspectie heeft mede ten doel om na te

overleg inspectie mogelijk.

gaan op welke andere wijze de betrokken leerling onderwijs zal kunnen

De inspectie dient van een definitieve verwijdering schriftelijk en

volgen.

met opgave van redenen in kennis te worden gesteld
Voorwaarden verwijderingsbesluit

Zorgplicht bij definitieve verwijdering

-

Horen leerling

De definitieve verwijdering kan pas plaatsvinden indien een andere

-

Horen ouders, indien leerling nog geen 18 jaar is

school bereid is gevonden de leerling toe te laten.

-

Schriftelijk en met redenen omkleed

-

Toezenden besluit aan de leerling en indien de leerling nog geen
21 jaar oud is, ook aan de ouders

-

Wijzen op bezwaarmogelijkheid

Voorwaarden indienen bezwaar

Naast een bezwaarschrift kunnen ouders ook een verzoekschrift

-

Schriftelijk

indienen bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs in Utrecht.

-

Bij bevoegd gezag

De Commissie is bereikbaar via info@onderwijsgeschillen.nl

-

Binnen zes weken na bekendmaking

(www.onderwijsgeschillen.nl).

Zorgplicht bij definitieve verwijdering
-

De definitieve verwijdering kan pas plaatsvinden indien een
andere school bereid is gevonden de leerling toe te laten

Voorwaarden beslissing op bezwaar
-

Let op: Verwijdering van een leerling is een uiterste maatregel

Eerst leerling en, indien deze nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft

en wordt ingezet als er geen andere oplossingen meer mogelijk

bereikt, ook diens ouders horen

zijn. Verwijderingsbesluiten worden door rechters en de

Besluit nemen binnen vier weken na ontvangst bezwaar

Geschillencommissie Passend Onderwijs zwaar getoetst.

Postbus 381, 3440 AJ Woerden
T 0348 74 44 44 | info@verus.nl | www.verus.nl

