Schorsing
Schorsing is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en valt daarmee onder
dezelfde procedure als verwijdering van een leerling.
Dat betekent dat dezelfde zorgvuldigheidseisen moeten worden nageleefd.
Schorsen is geen straf, maar een ordemaatregel en biedt de gelegenheid om alle gemoederen tot
rust te laten komen en om in de tussentijd adequate oplossingen te zoeken.
Voordat daadwerkelijk tot schorsing kan worden overgegaan, zijn er al een aantal activiteiten
ondernomen, zoals gesprekken ouders met groepsleerkracht c.q. directeur. Hier zijn schriftelijke
weergaven van (zgn. dossiervorming).
De ouder(s) wordt van tevoren gewaarschuwd, hetzij schriftelijk, hetzij telefonisch of in een
gesprek, dat als de leerling nogmaals in de fout gaat dat er dan een schorsing volgt.
Dan voldoe je in ieder geval aan het gegeven dat het voornemen tot schorsing bekend moet zijn
gemaakt.
Op het moment dat de leerling in de fout gaat, kan hij acuut worden geschorst en naar huis
worden gestuurd. Wel moet direct contact worden gezocht met de ouder om deze in te lichten,
waarbij tevens de mededeling wordt gedaan dat zij z.s.m. een uitnodiging voor een gesprek
ontvangen.
Vervolgens wordt BMO ingelicht, die een brief zal opstellen voor de ouders, namens het bestuur,
waarin een uitnodiging voor een gesprek vermeld staat.
In deze brief moet vermeld worden wanneer de schorsing begint en wanneer deze eindigt (Een
schorsing duurt vaak maximaal 5 dagen, slechts in uitzonderlijke gevallen kan dat langer worden).
Ook wordt in de brief verwezen naar vorige gesprekken met ouders en de voorgeschiedenis van
het kind en waarom nu geschorst wordt.
Vermeld moet ook worden dat het belang van de overige leerlingen dusdanig in het geding is,
zodat het belang van de individuele leerling om onderwijs te volgen niet opweegt tegen het
belang van de overige leerlingen.
Ook wordt vermeld dat tijdens het gesprek gezocht moet gaan worden naar oplossingen, bijv.
hulpverlening etc. etc.
Ook moet de inspecteur meteen ingelicht worden alsmede de leerplichtambtenaar.
De school moet ervoor zorgen dat de leerling huiswerk meekrijgt gedurende de schorsing, zodat
hij thuis onderwijs kan blijven volgen. Tijdens de schorsing zal een plan van aanpak moeten
worden gemaakt hoe er met deze leerling verder moet worden gegaan.
Tegen de officiële brief omtrent schorsing kunnen de ouders bezwaar aantekenen bij het bestuur
van de school. Afhandeling van een bezwaarschrift moet binnen 6 weken plaatsvinden.
Na de besluitvorming over het bezwaarschrift kunnen de ouders beroep aantekenen bij de
rechtbank.
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Leerlingverwijdering
Voordat overgegaan wordt tot een definitieve beslissing omtrent verwijdering, moet eerst worden
afgewogen of deze beslissing in rede kan worden genomen. Daarnaast moeten een aantal stappen
doorlopen worden voordat de definitieve brief de deur uit kan.
De bevoegdheid tot verwijdering ligt bij het bestuur van de school.
In de wet zelf worden geen redenen genoemd voor verwijdering. Dit moet uit de rechtsspraak komen.
Voorbeelden zijn:

-

Agressief gedrag van de leerling:
De school kan niet inspelen op de behoeften van de leerling. Dit zal echter steeds moeilijker
worden in het kader van Passend Onderwijs. De school is echter niet gehouden aan het
onmogelijke.

Het hebben van een verwijzing voor het speciaal onderwijs is geen grond om een leerling te
verwijderen.
Te nemen stappen
1. Dossier samenstellen: dit bevat o.m. afspraken, adviezen, telefoongesprekken, notulen,
deskundigheidsrapporten, verklaringen van schooldirecteuren, correspondentie met de
ouders.
2. Brief aan de ouders: bevat het voornemen tot verwijdering, uitnodiging gesprek met de
ouders, in laten gaan 8 weken termijn voor het zoeken van een andere school. Ondertekening
van de brief vindt plaats door het bestuur.
3. Horen van de ouders door het bestuur. Verslag hiervan wordt aan het dossier toegevoegd.
4. In de 8 weken moet de school naar een vervangende school zoeken. In het dossier moet het
resultaat hiervan worden opgenomen. Inspecteur en leerplichtambtenaar op de hoogte
stellen.
5. Definitieve verwijdering: Beschikking gaat uit van bestuur. Moet voldoen aan de eisen van de
Awb.
6. Ouders kunnen een bezwaarschrift indienen volgens de Awb.
7. Nieuw besluit of handhaven besluit door bestuur.
8. Beroep bij rechtbank
9. Nieuw besluit of handhaven oud besluit
10. Hoger beroep bij afd. bestuursrechtspraak.
11. Nieuw besluit of handhaven oud besluit.
Volgens jurisprudentie rekening houden met de volgende zaken:
Argument: de school is “handelingsverlegen” met de leerling en kan de begeleiding en aanpak die de
leerling nodig heeft niet bieden. Ook komt vanwege het gedrag van de leerling de voortgang van het
onderwijs aan de andere leerlingen in de groep in het gedrang.
Dit moet goed onderbouwd worden. Waarom kan het niet. Is de groepsleerkracht gehoord, wat vindt
die ervan. Het advies van de onafh. deskundige dat de leerling niet meer te handhaven is moet
onderbouwd zijn. Expertise centrum heeft aangegeven welke begeleiding en ondersteuning nodig is.
Aangegeven moet worden waarom deze begeleiding en ondersteuning niet gegeven kunnen worden.
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