
 
 
Schorsen en verwijderen in het basisonderwijs 
 
Fluvium openbaar onderwijs neemt de handleiding van de onderwijsinspectie als 
leidraad voor het beleid ten aanzien van schorsen en verwijderen.  
Deze leidraad is hieronder beschreven. (bron: klik hier) 
 
Het streven van al onze scholen is om kinderen ‘binnen te sluiten en niet uit te sluiten’. Dat 
betekent dat de school zich optimaal inzet in de pedagogische taak. In de situaties waarbij 
schorsing ter sprake komt heeft de leerkracht en het team ‘de plek der moeite gezocht’. 
(anders gesteld: Men weet wat men moet doen, als men niet meer weet wat te doen.). In 
situaties waarbij schorsing ter sprake komt heeft de leerkracht en het team op verschillende 
niveaus (onderwijs)professionals betrokken bij de situatie. Er is deskundig advies in gewonnen 
en ondersteuning toegekend/overwogen. 
Vanwege het feit dat het bevoegd gezag (het bestuur) tot een besluit zal moeten komen om 
tot schorsing over te gaan zal het bestuur vroegtijdig geïnformeerd dienen te worden.  
Het bestuur houdt zich het recht voor het advies van de school anders te interpreteren. Ten 
einde de Fluvium leerling pas in uiterste gevallen middels een dergelijke maatregel (tijdelijk) 
buiten te sluiten. Een gedegen dossier zal ten minste moeten kunnen worden aangeboden.  
 
De leidraad van de inspectie: 
 
Een basisschool mag een kind in bepaalde gevallen schorsen of verwijderen. Dan heeft het 
kind (tijdelijk) geen toegang tot de school. 
 
Schorsing 
Een leerling mag voor maximaal één week worden geschorst, ook als u voornemens bent de 
leerling van school te verwijderen of als u een oplossing zoekt binnen de school.  Dat 
gebeurt altijd door het bevoegd gezag, net als bij verwijderingen. 
 
Soms is er sprake van gedragsproblematiek waardoor andere leerlingen aantoonbaar 
belemmeringen ervaren in hun leren en/of hun beleving van veiligheid. 
In andere situaties weet de school niet direct een passende oplossing of is deze niet meteen 
voorhanden. Ook in deze situaties heeft een leerling recht op onderwijs en mag hij niet 
langer dan een week worden geschorst. De oplossing voor het onderwijs aan deze leerling 
ligt veelal in het overleg met het samenwerkingsverband, de leerplichtambtenaar en 
natuurlijk de ouders en het kind. 
 
Als een school een leerling langer dan 1 dag schorst, dan moet een school dat bij ons (de 
inspectie en het schoolbestuur)  melden. Het Internet Schooldossier bevat hiervoor een 
speciale mogelijkheid. 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/schorsen-en-verwijderen/basisonderwijs-schorsen-en-verwijderen


 
Verwijderen 
Ook in geval van verwijdering is het bestuur de partij die dit formeel besluit. Als het bestuur 
een leerling wil verwijderen, dient het eerst de betrokken groepsleraar te horen en een 
andere school te zoeken. Met de invoering van passend onderwijs mag de leerling niet van 
school verwijderd worden voordat het bestuur een andere school bereid heeft gevonden om 
de leerling toe te laten en hierover constructief overleg heeft gevoerd met de betrokken 
ouders. Mochten de ouders het niet eens zijn met plaatsing op deze school, dan verwachten 
wij dat de school met de ouders (en andere partners) het overleg voortzet om zo alsnog tot 
overeenstemming te komen. Lukt dit niet binnen afzienbare tijd, dan kan contact met het 
samenwerkingsverband, de leerplichtambtenaar en zo nodig, een onderwijsconsulent, de 
oplossing bieden. 
 
Bij verwijdering van een leerling dient de leerling de school te blijven bezoeken totdat de 
leerling terecht kan op een nieuwe school. Leerlingen mogen dus niet geschorst worden in 
afwachting van verwijdering. 
 
Indien de situatie echter onhoudbaar is (vanwege eerder genoemde onveiligheid voor 
andere leerlingen) dan  zal er weer sprake kunnen zijn van een schorsingsperiode.  
 


