
 
 
 

 
 

Schorsing en verwijdering 
 
Nederland kent een Leerplichtwet. De verplichting om te zorgen  

dat jongeren als leerlingen van een school staan ingeschreven, be- 
gint op de eerste schooldag van de maand volgende op die waarin de jongeren de 

leeftijd van vijf jaar bereiken. Deze leerplicht eindigt op de achttiende verjaardag 
of wanneer er sprake is van behaalde startbekwaamheid in het beroepenveld. 
Vanuit dit oogpunt is in Nederland toelating regel en niet-toelating of verwijdering 

uitzondering. Kortom, een leerling mag in beginsel niet van onderwijs verstoken 
zijn.  
 

Daarnaast hebben ouders in beginsel keuzevrijheid ten aanzien van de school voor 
hun kinderen. Deze keuze bepalen zij onder meer aan de hand van de 
pedagogische en didactische opvattingen van de school en de 

levensbeschouwelijke kleur van de school. De keuzevrijheid is grondwettelijk 
verankerd, evenals de vrijheid onderwijs aan te bieden. Juist daarom moet 

zorgvuldig met de schoolkeuze van ouders worden omgaan. Ook daarom is 
toelating regel, en wel toelating tot de school van keuze. 
 

Toch kan het zo zijn dat het bevoegd gezag zich genoodzaakt ziet een leerling te 

schorsen en/of te verwijderen. Stichting De Oorsprong heeft daartoe een protocol 
dat bedoeld is om de procedure hierover inzichtelijk en transparant te maken en 

daarmee een bijdrage te leveren aan een juiste en zorgvuldige uitvoering.  
 

Niet altijd is het gedrag van de leerlingen zelf dat aanleiding geeft tot de uiterste 
maatregel van verwijdering. Ook het gedrag en/of opstelling van ouders kan 

aanleiding zijn om als uiterste maatregel over te moeten gaan tot verwijdering van 
hun zoon of dochter. Omdat er nog een aantal maatregelen naar die ouders toe 

mogelijk zijn voorafgaand aan een eventuele verwijdering, teneinde deze uiterste 
maatregel mogelijk te voorkomen, is een apart hoofdstuk in het protocol gewijd 
aan de procedure voor omgang met ouders. 

 

Toepassing van maatregelen 
De verwijdering, de schorsing en de time-out van een leerling zijn maatregelen 

die, afhankelijk van de aanleiding, het karakter van een ordemaatregel, een 
disciplinaire maatregel of een maatregel in het belang van het kind en / of de 
school kunnen hebben. Vaak gaat het om een combinatie van deze aspecten. Bij 

de toepassing van maatregelen worden de volgende algemene maatstaven in alle 
gevallen in acht genomen: 

 

1. Consistente toepassing: gelijke gevallen worden gelijk behandeld. Op hetzelfde 
wangedrag moet dus dezelfde maatregel volgen, behalve indien sprake is van 
herhaald wangedrag. Bij herhaald wangedrag kan een zwaardere maatregel 

worden getroffen. 
 

2. Evenredigheid: meestal worden eerst de gewone pedagogische maatregelen 
binnen de sfeer van de klas, zoals strafwerk, een briefje mee naar huis e.d. 

toegepast. Wanneer deze maatregelen niet leiden tot een oplossing, kunnen 
bovenstaande maatregelen worden toegepast. Soms is het gedrag zodanig dat 
direct tot een time-out of schorsing wordt besloten. Ook moet de maatregel qua 



aard, zwaarte en gevolgen evenredig zijn aan het gedrag dat tot de maatregel 
aanleiding geeft. Dit betekent ook dat moet worden afgewogen of in een concreet 
geval niet kan worden volstaan met een schriftelijke waarschuwing dat in een 

volgend geval een maatregel zal worden toegepast. Verder is het niet per definitie 
zo dat een eerste geval van wangedrag altijd tot de lichtste maatregel dient te 

leiden: het gedrag kan immers zo ernstig zijn dat een zwaardere maatregel 
getroffen wordt. 
 

3. ‘Ne bis in idem’ (niet twee keer voor hetzelfde): een leerling kan niet voor de 

tweede keer gestraft worden voor hetzelfde feit. Het is dus niet mogelijk een 
leerling eerst te straffen met een time-out en vervolgens voor hetzelfde feit nog 

een schorsing op te leggen. 
 


