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In de periode tussen voornemen 
verwijdering en daadwerkelijke 
verwijdering is school verant-
woordelijk voor het vinden van 
een andere school/instelling die 
bereid is de leerling toe te laten. 
Tot die tijd is school verantwoor-
delijk voor het bieden van on-
derwijs  

 
 
PROCESSTAPPEN SCHORSEN EN VERWIJDEREN VAN LEERLINGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*     incl. zgn. interne schorsing/time out 
**   zie voorbeeldbrieven procedure verwijderen en schorsen van leerlingen 
*** formulier ISD schorsing en verwijdering:  
      indien het maximum aantal schorsingsdagen van 5 wordt  
      overschreden, wordt de melding als (voornemen tot) verwijdering  
      gezien en door de Inspectie en uit het systeem gelicht. 

SCHORSEN* 
PO 

Met opgave van redenen 
kan een leerling voor een 
periode van ten hoogste 
één week (maximaal 5 
dagen achtereen)  
geschorst worden 
 

VERWIJDEREN 
PO – S(V)O 

Brief aan ouders** 
 Opgave van redenen 
 Duur van de schorsing 
 Afspraken m.b.t. 

schoolwerk 
 Informatie  

klachtenregeling 
 Kopie CvB 
 

Langer dan één dag: 
 Melding in Internet 

Schooldossier 

SCHORSEN* IN 
AANLOOP NAAR 
VERWIJDERING S(V)O

Met opgave van redenen 
kan een leerling voor een 
periode van ten hoogste 
één week (maximaal 5 
dagen achtereen) ge-
schorst worden (ook wan-
neer de school het voorne-
men heeft een leerling te 
verwijderen) 

Brief aan ouders** of 
leerling indien deze 
meerderjarig en han-
delingsbekwaam is  
 Opgave van redenen 
 Duur van de schorsing 
 Afspraken m.b.t. 

schoolwerk 
 Informatie  

klachtenregeling 
 Kopie CvB 
 

Langer dan één dag: 
 Melding in Internet 

Schooldossier 

Brief aan ouders** of leerling 
indien deze meerderjarig en 
handelingsbekwaam is  
 Voornemen tot  

verwijdering met  
opgave van redenen 

 Informatie  
bezwaarprocedure 

 Brief Leerplichtambtenaar 
 Kopie CvB 
Voordat besloten wordt tot ver-
wijdering hoort het bevoegd ge-
zag de betrokken leraar/leraren 
en ouders 

Definitieve  
verwijdering 
 Leerling is ingeschreven op 

een andere (basis)school 
 Brief aan ouders** of 

leerling indien deze 
meerderjarig en hande-
lingsbekwaam is 

 Brief Leerplichtambtenaar 
 Kopie Onderwijsinspectie 

 Melding in Internet  
Schooldossier*** 

 


