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INLEIDING  
In artikel 40 van de Wet op het primair onderwijs (WPO), respectievelijk artikel 40 van de 
Wet op de expertisecentra (WEC) is o.a. vastgelegd onder welke voorwaarden een leerling 
definitief van school kan worden verwijderd.  
De bepalingen omtrent verwijdering van een leerling zijn als gevolg van de invoering van 
Passend Onderwijs gewijzigd. De essentie van de wetswijziging is, dat leerlingen slechts 
definitief kunnen worden verwijderd indien het bevoegd gezag er voor heeft zorg gedragen, 
dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. In plaats van een tot 1-8-2014 
geldende inspanningsverplichting geldt dus nu voor het bevoegd gezag van de 
verwijderende school een resultaatverplichting: er moet een nieuwe school voor de leerling 
gevonden zijn.  
Die andere school kan ook een school of instelling voor (voortgezet) speciaal onderwijs zijn. 
Daarvoor is dan wel een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband vereist. 
 
Indien het een leerling betreft behorend tot cluster 1 of 2 kan, in afwijking van 
bovenstaande resultaatverplichting, tot definitieve verwijdering worden overgegaan indien 
aantoonbaar gedurende 8 weken zonder succes is gezocht naar een zodanige school of 
instelling waarnaar kan worden verwezen. 



 
De bevoegdheid om besluiten te nemen inzake verwijdering van leerlingen is door het 
bestuur van De Haagse Scholen in het “Managementstatuut van De Haagse Scholen 2014”, 
gemandateerd aan de directeur van de school. Gelet op artikel 10:6 van de Algemene wet 
bestuursrecht kan het bestuur terzake van de uitoefening van die gemandateerde 
bevoegdheid instructies geven.  
Het “Protocol verwijdering leerlingen van De Haagse Scholen, stichting voor primair en 
speciaal openbaar onderwijs 2014” is zo’n instructie.  
De schooldirecteur dient in geval van verwijdering het College van bestuur (CvB) van De 
Haagse Scholen in een vroegtijdig stadium voorafgaand te informeren. 
 
WANNEER KAN EEN LEERLING VAN SCHOOL VERWIJDERD WORDEN?  
Een leerling kan van school verwijderd worden, indien op school door het gedrag van de 
leerling en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) een onhoudbare situatie is ontstaan en er 
terzake geen uitzicht is op een aanvaardbare oplossing binnen de school.  
Daarnaast kan een leerling van school verwijderd worden, wanneer een verwijzing naar het 
speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs is geïndiceerd, maar daarover met de ouders 
geen overeenstemming wordt bereikt. 
 
MOTIVERINGSEISEN 
Het besluit om een leerling te verwijderen wordt schriftelijk genomen en moet berusten op 
een deugdelijke motivering. De motivering moet terug te vinden zijn in het besluit. 
 
Om de verwijdering juridisch hard te kunnen maken, is het vereist dat men over een goed 
dossier beschikt. Van incidenten moet worden genoteerd wanneer zij hebben 
plaatsgevonden, wie erbij waren betrokken en wat er is gebeurd. Hetzelfde geldt voor de 
verdere ontwikkelingen. Met wie is er gesproken? Zijn de wettelijke vertegenwoordiger(s) 
uitgenodigd voor een gesprek met de directeur? Is er aangifte gedaan bij de politie? Zijn 
andere instanties ingeschakeld? Welke afspraken zijn er gemaakt? Hoe zijn deze nageleefd? 
Enz, enz. Alle schriftelijke bescheiden terzake (brieven, verslagen, aangiften, enz.) moeten 
worden bewaard. Net als relevante voorwerpen (vernielde schoolmaterialen, foto’s van 
aangerichte schade, afgepakte wapens, enz.).  
 
VERWIJDERING IN TWEE STAPPEN  
Van het besluit om een leerling voorgoed van school te sturen (definitieve verwijdering; 
besluit 2) moet worden onderscheiden het besluit om die leerling met ingang van een 
bepaalde datum de toegang tot de school te ontzeggen (verwijdering; besluit 1).  
 
De meest ideale situatie is dat men beide besluiten samenvoegt tot één besluit. Dit is echter 
alleen toegestaan indien er in dat besluit kan worden verwezen naar een andere school, die 
bereid is de leerling op dat moment toe te laten. Anders start na het nemen van besluit 1 de 
resultaatverplichting voor de school / het schoolbestuur om een andere school te vinden. De 
leerling wordt niet definitief verwijderd dan nadat een nieuwe school is gevonden. Indien 
deze nieuwe school een school of instelling voor (voortgezet) speciaal onderwijs is, is een 
toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband vereist.  
Pas als aan bovenstaande resultaatverplichting is voldaan kan het definitieve 
verwijderingsbesluit (besluit 2) worden genomen. 
 
Indien het een leerling van een cluster 1 of 2 instelling betreft kan tot definitieve 
verwijdering worden overgegaan indien aantoonbaar gedurende 8 weken zonder succes is 
gezocht naar een zodanige school of instelling waarnaar kan worden verwezen.  
 



DE VERWIJDERINGSPROCEDURE 
 
Stap 1  
 
De directeur hoort eerst de groepsleraar / groepsleraren van de leerling die men 
voornemens is te verwijderen, alsmede de interne begeleider van de school.  
 
Stap 2  
 
De directeur nodigt de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de leerling schriftelijk uit voor 
een gesprek. In de brief meldt de directeur dat het College van bestuur van De Haagse 
Scholen voornemens is de leerling van school te verwijderen en dat zij de wettelijke 
vertegenwoordiger(s) de gelegenheid bieden om op het in de brief vermelde moment 
terzake hun standpunt kenbaar te maken (eventueel kan met de wettelijke 
vertegenwoordiger(s) vooroverleg plaatsvinden over datum en tijd).  
 
Het gesprek wordt in ieder geval tevens bijgewoond door een tweede medewerker van de 
school (de adjunct-directeur, de interne begeleider of een leerkracht). In dit gesprek geeft 
de directeur een uiteenzetting van de ontstane situatie en van de gebeurtenissen die tot die 
situatie hebben geleid. Vervolgens deelt de directeur mede dat hij voornemens is om de 
leerling van school te verwijderen, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger(s) de leerling 
uitschrijven. Daarna vertelt hij dat na het nemen van het besluit tot verwijdering met of 
zonder medewerking van de wettelijke vertegenwoordiger(s) gezocht zal worden naar een 
school, die bereid is de leerling toe te laten. Wanneer deze school is gevonden zal de leerling 
definitief worden verwijderd. 
 
De wettelijke vertegenwoordiger(s) krijgen de gelegenheid hun visie op de voorgenomen 
verwijdering kenbaar te maken. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt.  
 
Stap 3  
 
Wanneer de visie van de wettelijke vertegenwoordiger(s) niet tot een andere mening leidt, 
neemt de directeur het besluit tot verwijdering. De brief ziet er dan als volgt uit: 
 
 
Hierbij delen wij u mede dat wij hebben besloten …… (volledige voor- en achternaam van de 
leerling), geboren op …… (geboortedatum) te …… (geboorteplaats), te verwijderen van de 
school voor openbaar onderwijs …… (naam school), …… (adres school) te Den Haag.  
 
Dit besluit vindt zijn grondslag in artikel 40 van de Wet op het primair onderwijs / Wet op de 
expertisecentra en is gebaseerd op de navolgende feiten en omstandigheden.”  
 
Hierna wordt een overzicht gegeven van de gebeurtenissen die aanleiding hebben gegeven 
tot de verwijdering.  
 
Alvorens het besluit te nemen, hebben wij de groepsleraar/groepsleraren gehoord en ook u 
in de gelegenheid gesteld uw zienswijze naar voren te brengen.  
 
Hierna moet worden ingegaan op de zienswijze. 
 
Wij zullen nu een andere school zoeken die bereid is … toe te laten. Wanneer deze gevonden 
is ontvangt u hiervan bericht. Pas dan wordt de verwijdering definitief. 



  
Brieven aan de wettelijke vertegenwoordiger(s) moeten worden ondertekend met de 
volgende formule:  
Het College van bestuur van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar 
onderwijs, 
namens deze:  
de directeur van (naam van de school)  
(handtekening)  
Naam directeur) 
 
Onder aan het besluit wordt de bezwaarclausule geplaatst:  
 
Indien u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u op grond van de Algemene wet  
Bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van deze beslissing een  
bezwaarschrift indienen bij het College van bestuur van De Haagse Scholen, stichting voor 
primair en speciaal openbaar onderwijs, Postbus 61454, 2506 AL Den Haag.  
 
Brieven aan de wettelijke vertegenwoordiger(s) moeten gedagtekend zijn en aangetekend 

worden verzonden en voor de brief wordt gebruik gemaakt van het officiële briefpapier (met 
schoollogo en DHS-merk). Er zijn situaties denkbaar, waarin er twee wettelijke 
vertegenwoordigers zijn, die niet samenwonen. In dat geval dienen de brieven aan beiden 
afzonderlijk aangetekend te worden verzonden.  
 
Een kopie van het besluit wordt verzonden aan het CvB van De Haagse Scholen, de 
Leerplichtambtenaar en de Inspectie van het onderwijs.  
 
Stap 4  
 
Na het nemen van het besluit tot verwijdering wordt er door de directeur met of zonder 
medewerking van de wettelijke vertegenwoordiger(s) gezocht naar een school, die bereid is 
de leerling toe te laten. Van deze zoektocht wordt een gedetailleerd verslag gemaakt. 
Bestuurskantoor en / of het samenwerkingsverband kunnen in dit stadium worden 
ingeschakeld. Als de verwijdering een leerling met extra ondersteuningsbehoefte betreft en 
de nieuwe school is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs, dan is een 
toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband vereist. 
Indien een school bereid is de leerling toe te laten, vraagt de directeur aan deze school een 
schriftelijke bevestiging van deze toezegging. 
 
Nadat besluit 1 aan de ouders kenbaar is gemaakt kunnen zich de volgende situaties 
voordoen: 
 

a. er wordt door de wettelijke vertegenwoordiger(s) tegen het besluit tot verwijdering 
een bezwaarschrift ingediend bij het College van bestuur van De Haagse Scholen en 
eventueel een voorlopige voorziening verzocht bij de President van de rechtbank; 

b. ouders of wettelijke vertegenwoordigers leggen het verwijderingsbesluit (besluit 1) 
ter beoordeling voor aan de (tijdelijke) Geschillencommissie Passend Onderwijs. 

c. de leerling wordt door de wettelijke vertegenwoordiger(s) uitgeschreven. 
d. er wordt een school gevonden, die bereid is de leerling toe te laten.  

 
Ad a. Wordt er bij het CvB van De Haagse Scholen bezwaar gemaakt tegen het besluit tot 
verwijdering, dan dient binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift op het 
bezwaar te worden beslist (vgl. artikel 40, lid 6, Wet op het primair onderwijs c.q. artikel 40, 



lid 7, Wet op de expertisecentra). Deze bevoegdheid mag niet gemandateerd worden: het 
CvB moet zelf beslissen. Het is dus mogelijk dat de zoektocht van de directeur samenvalt, 
met de behandeling van het bezwaar. In dat geval ligt het voor de hand dat ook het 
bestuurskantoor dan wel het samenwerkingsverband zich intensief met de zoektocht gaat 
bemoeien. Het zal daartoe eerst inlichtingen inwinnen bij de directeur.  
 
Ad b Deze commissie brengt binnen 10 weken een oordeel uit over een beslissing tot 
verwijdering in de vorm van een advies aan het bestuur.  
Indien ouders ook bezwaar indienen bij het bestuur (zie a), wacht het bestuur eerst het 
oordeel van de commissie af alvorens op het bezwaar te beslissen.  
(In het (V)SO dient pas na overleg met de Inspectie op het bezwaar te worden beslist.) 
 
Ad c. Wordt de leerling door de wettelijke vertegenwoordiger(s) uitgeschreven, dan kan 
daarmee de procedure tot verwijdering als afgebroken worden beschouwd.  
 
Ad d. Wordt er een school gevonden, die bereid is de leerling toe te laten, dan kan de 
procedure tot verwijdering worden versneld. Wij kunnen direct door naar stap 5.  
 
De leerling blijft gedurende de zoektocht naar een andere school in beginsel gewoon de 
school bezoeken. Het is echter niet noodzakelijk dat hij die tijd in de klas bij zijn 
groepsgenootjes doorbrengt. Wel wordt er voor gezorgd dat hij steeds onder toezicht van 
een bevoegde leerkracht staat en leerstof op niveau krijgt aangeboden. Wordt de leerling 
door de wettelijke vertegenwoordiger(s) thuisgehouden, dan komt dit voor de 
verantwoordelijkheid van de wettelijke vertegenwoordiger(s). De directeur meldt het 
ongeoorloofde verzuim aan de leerplichtambtenaar en geeft dan tevens aan dat er een 
besluit tot verwijdering is genomen.  
 
Stap 5  
 
Zodra er een school is gevonden, die de leerling wil toelaten laat de directeur namens het 
CvB van De Haagse Scholen de wettelijke vertegenwoordiger(s) met verwijzing naar besluit 1 
per brief de datum weten met ingang waarvan de leerling definitief wordt verwijderd en dus 
feitelijk de toegang tot de school zal worden ontzegd. De directeur neemt hierbij een 
redelijke termijn in acht. In de brief wordende naam en het adres van de nieuwe school 
vermeld. En de naam van de contactpersoon op die school. Een kopie van de brief wordt 
verzonden aan het CvB, de Inspectie en de Leerplichtambtenaar. 


