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Wanneer aan de orde? 
Tegen een leerling die zich onfatsoenlijk gedraagt of zich niet houdt aan de in de vestiging geldende 
regels, worden maatregelen genomen. Die kunnen liggen op huishoudelijk en algemeen opvoedkun-
dig gebied en in een uiterste geval schorsing of verwijdering betreffen, volgens de regels die de wet 
daaraan heeft gesteld1. 

Een leerling komt in aanmerking voor een procedure schorsing of verwijdering als zij/hij in schoolver-
band:  

1. een bedreiging vormt voor de veiligheid van medeleerlingen en/of personeel van de school;  
2. zich intimiderend, discriminerend of beledigend gedraagt;  
3. andermans eigendommen ontvreemdt, beschadigt of vernielt;  
4. alcohol, drugs e.d. gebruikt, kennelijk gebruikt heeft of bij zich heeft;  
5. vuurwerk afsteekt of bij zich heeft (geldt ook voor de omgeving van de school);  
6. wapens bij zich heeft en/of gebruikt;  
7. om een andere, naar het oordeel van de vestigings- en algemene directie belangrijke reden, niet 
langer in de klas/de vestiging kan worden gehandhaafd.  

Procedure schorsing  
1. Bij ernstige overtreding van de regels of bij het herhalen van het overtreden van de regels kan 

de vestigingsdirecteur in afstemming met de algemeen directeur een leerling met opgave van 
redenen voor een periode van ten hoogste één week (vijf schooldagen) schorsen en dus de toe-
gang tot de school (met inbegrip van alle door de school gebruikte locaties en terreinen) ontzeg-
gen;  

2. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de betrokkene, en indien deze jonger dan 18 jaar 
is, ook aan de ouders/verzorgers van de betrokkene, meegedeeld;  

3. Bij schorsing voor een periode langer dan één dag, stelt de vestigingsdirecteur de inspectie 
schriftelijk en met opgave van redenen van dit feit in kennis;  

4. De vestigingsdirecteur is gemandateerd tot het treffen van de disciplinaire maatregel schorsing 
van een leerling voor de duur van maximaal één week overeenkomstig artikel 13 van het Inrich-
tingsbesluit.  

Procedure verwijdering  
1. Bij zodanige overtreding van de regels, dat verdere deelname van de leerling aan het door Me-

lanchthon geboden onderwijs niet gewenst of uitgesloten wordt geacht, kan de vestigingsdirec-
teur besluiten tot definitieve verwijdering van een leerling;  

 
1 De wettelijke regels rond het toelaten, schorsen en verwijderen van leerlingen staan in artikel 27 van de Wet op het 
voortgezet onderwijs en in de artikelen 13 , 14 en 15 van het Inrichtingsbesluit WVO. 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/2017-08-01#TiteldeelII_AfdelingI_HoofdstukI_Paragraaf1_Artikel27
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/2017-08-01#TiteldeelII_AfdelingI_HoofdstukI_Paragraaf1_Artikel27
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005946/2017-08-01#HoofdstukII_Artikel13
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2. de vestigingsdirecteur besluit na overleg met de algemeen directeur slechts tot definitieve ver-
wijdering van een leerling, nadat deze, en indien deze jonger dan 18 jaar is, ook de ouders/ver-
zorgers van de leerling, in de gelegenheid is/zijn gesteld hierover te worden gehoord. Van het 
bovenvermelde advies worden de leerling, en indien deze jonger dan 18 jaar is, ook de ou-
ders/verzorgers van de leerling schriftelijk in kennis gesteld;  

3. Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling geschiedt slechts na overleg met de in-
spectie en indien een andere school tot toelating van de leerling bereid is gevonden;  

4. Hangende dit overleg kan de betreffende leerling worden geschorst. De vestigingsdirecteur stelt 
de inspectie schriftelijk en met opgave van redenen van een definitieve verwijdering in kennis. 
Leerplicht wordt onverwijld op de hoogte gebracht van de verwijdering;  

5. Een besluit tot definitieve verwijdering wordt schriftelijk en met opgave van redenen aan de be-
trokkene, en indien deze jonger dan 18 jaar is, ook aan de ouders/verzorgers van de betrokkene, 
meegedeeld. Daarbij wordt gewezen op de mogelijkheid tot het indienen van een bezwaar-
schrift;  

6. Binnen zes weken na dagtekening van de mededeling betreffende definitieve verwijdering, kan 
door de leerling en, wanneer deze jonger dan 18 jaar is, ook door de ouders/verzorgers van de 
betrokkene, een bezwaarschrift worden ingediend;  

7. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken (wettelijke beslistermijn) na ontvangst van 
het bezwaarschrift, neemt het bestuur een beslissing;  

8. Daarbij geldt de eis dat eerst de leerling, en wanneer deze jonger dan 18 jaar is, ook de ouders/ 
verzorgers van de betrokkene, in de gelegenheid is/zijn gesteld te worden gehoord en kennis 
heeft/hebben kunnen nemen van de op het besluit betrekking hebbende adviezen of rapporten;  

9. Gedurende de behandeling van het bezwaarschrift tegen het besluit tot definitieve verwijdering 
kan de vestigingsdirecteur de betrokken leerling de toegang tot de vestiging ontzeggen. 
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Bijlage: Melden schorsen en verwijderen 
Maatregel Ondertekent brief aan be-

trokkene(n) 
Aan wie de schorsing of verwijdering 
gemeld moet worden 

Schorsing van een (1) dag  
(Intern) 
 
Voorbeeldbrief 1 

Vestigingsdirecteur • Algemeen directeur 

Schorsing van een (1) dag  
(Extern) 
 
Voorbeeldbrief 2 – schor-
sen 1 dag extern 

Vestigingsdirecteur • Algemeen directeur  

Schorsing van meer dan 
een (1) dag 
 
Voorbeeldbrief 3 – schor-
sen meerdere dagen 

Vestigingsdirecteur • Algemeen directeur   
• Inspectie via InternetSchoolDossier 

(ISD) 
• Leerplichtambtenaar  

Schorsing van meer dan 
een (1) dag  en (voorne-
men tot) verwijdering 
 
Voorbeeldbrief 4 – schor-
sen en voornemen tot 
verwijderen 

Vestigingsdirecteur • Algemeen directeur   
• Inspectie via InternetSchoolDossier 

(ISD) 
• Leerplichtambtenaar  

Schorsing van meer dan 
een (1) dag  en overgaan 
tot definitieve verwijde-
ring  
 
Voorbeeldbrief 5 – schor-
sen en besluit tot defini-
tieve verwijdering 

Vestigingsdirecteur   • Algemeen directeur   
• Inspectie via InternetSchoolDossier 

(ISD) 
• Leerplichtambtenaar  
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Colofon  
Bovenstaand is op 16 juni 2020 aan de medezeggenschapsraad van Melanchthon aangeboden. In 
schooljaar 2020/2021 maakte de tekst van dit protocol onderdeel uit van het schoolreglement van 
CSG Melanchthon, per schooljaar 2021/2021 is het protocol een afzonderlijk document geworden en 
licht gewijzigd. In de eerste plaats is de mandatering aangepast aan de binnen CVO afgesproken man-
datering: de vestigingsdirecteur heeft het mandaat om te schorsen en verwijderen. Daarnaast zijn 
omwille van de helderheid de bijlage “Melden schorsen en verwijderen” en een verwijzing naar de 
relevante wetsartikelen toegevoegd. Tot slot is de voorheen gebruikelijke term “algemeen rector” 
vervangen door vervangen door de nu gebruikte term “algemeen directeur”. 

Het bestuur wordt maandelijks geïnformeerd over de schorsingen en verwijderingen. Uit het proto-
col is de volgende zin verwijderd: Een besluit tot schorsing als bovenbedoeld, wordt door de vesti-
gingsdirecteur op de dag waarop het besluit genomen is schriftelijk meegedeeld aan het bestuur. 

Het protocol is primair bedoeld voor gebruik binnen de school. In de schoolgidsen is vermeld dat we 
binnen Melanchthon in voorkomende gevallen op basis van het protocol schorsen en verwijderen 
handelen en dat dit gebaseerd is op wettelijke kaders.  
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