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Inleiding 
 
De leerplicht en de vrije schoolkeuze van ouders bepalen verregaand het systeem van toelating en 

verwijdering. Nederland kent een leerplicht. In de Leerplichtwet wordt bepaald dat kinderen met ingang 
van de maand volgend op die waarin ze 5 jaar zijn geworden leerplichtig zijn. In elk geval verlaten de 
leerlingen de basisschool aan het einde van het schooljaar waarin zij de leeftijd van 14 jaar hebben 

bereikt. Ouders zijn vrij in de keuze van de school waar hun kind onderwijs volgt. Deze vrije schoolkeuze 
speelt altijd een rol. Deze schoolkeuze van de ouders staat bij de scholen van Ronduit voorop. 
Indien die keuze niet kan worden gehonoreerd, kunnen de mogelijkheden voor het kind op een van de 
andere scholen worden bezien. 

 
Dit protocol is geschreven voor het primair onderwijs, het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) 
speciaal onderwijs.  

 
Dit protocol bestaat uit twee delen, namelijk het protocol leerlingenbeleid en het protocol onaanvaard-
baar gedrag ouders. Het protocol leerlingenbeleid is gericht op toelating en weigering enerzijds en 
anderzijds op afspraken omtrent time-out, schorsen en verwijderen.  

 
Niet altijd is het gedrag van de leerlingen zelf dat aanleiding geeft tot de uiterste maatregel van verwij-
dering. Ook het gedrag en/of opstelling van ouders1 kan aanleiding zijn om als uiterste maatregel over 

te moeten gaan tot verwijdering van hun zoon of dochter. In het protocol onaanvaardbaar gedrag van 
ouders wordt beschreven hoe er binnen de scholen van Ronduit omgegaan wordt met ouders met voor 
de school onaanvaardbaar gedrag of een onaanvaardbare opstelling2. 
 

Het in dit protocol beschreven beleid dient bekend gemaakt te worden bij de ouders middels de school-
gids en/of informatie op de schoolwebsite, maar in ieder geval op het moment van inschrijving. 
 
  

 
1 Met ouders worden in dit protocol zowel ouders en/of verzorgers/verzorgenden bedoeld. 
2 Protocol Time-out, Schorsen, Verwijderen, Onaanvaardbaar gedrag ouders, Verus 24-09-2019  
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Protocol leerlingenbeleid 
 

1. Toelating is het uitgangspunt 
 
Openbaar onderwijs is in ons onderwijsstelsel een basisvoorziening die is vastgelegd in de Grondwet 

(artikel 23). Juist daarom is bepaald dat er in Nederland voldoende openbaar onderwijs voorhanden 
moet zijn en dat dit onderwijs algemeen toegankelijk moet zijn voor alle kinderen zonder onderscheid 
van godsdienst of levensbeschouwing. De algemene toegankelijkheid van het openbaar onderwijs be-
tekent niet dat een openbare school een leerling nooit mag weigeren. Een openbare school mag een 

leerling echter niet weigeren wegens zijn godsdienst of levensbeschouwelijke opvattingen. De beslissing 
over toelating van een leerling berust bij het bevoegd gezag (artikel 40, WPO/WEC). Bij Stichting Rond-
uit is deze bevoegdheid gemandateerd aan de schoolleiders. De beslissing tot toelating geschiedt uiter-

lijk 10 weken na aanmelding3. 
 

1.1. Toelating tot het regulier basisonderwijs 

 
Om als leerling tot een openbare school voor primair onderwijs in Alkmaar te worden toegelaten, gaan 

we uit van de volgende punten: 
• Bij toelating moet een leerling de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt (bij een leeftijd van 3 jaar en 

10 maanden kunnen leerlingen voor ten hoogste 5 dagen worden toegelaten); 

• De toelating is niet afhankelijk van het hebben van een verblijfsstatus (in de zin van artikel 8 van 
de Vreemdelingenwet 2000); 

• De toelating mag niet afhankelijk worden gesteld van een geldelijke bijdrage van de ouders; 

• Toelating van leerlingen afkomstig van een school voor speciaal onderwijs, een school of een 
instelling voor speciaal onderwijs vindt slechts plaats in overeenstemming met de ouders; 

• Toelating vindt plaats nadat de ouders de gegevens van de leerling hebben overlegd betreffende: 
- de geslachtsnaam; 
- de voorletters; 

- de geboortedatum; 
- het geslacht; 
- het persoonsgebonden nummer. 

Deze gegevens worden overlegd d.m.v. een van overheidswege verstrekt document dan wel een 
door een andere school of een school voor ander onderwijs verstrekt bewijs van uitschrijving, 
waarin de betreffende gegevens zijn opgenomen. 

• Voor leerlingen die nog niet eerder tot een school zijn toegelaten, kunnen toelatingstijdstippen 

worden vastgesteld op ten minste eenmaal per maand; 
• De schoolleiding van de school dient uiterlijk binnen acht weken op een verzoek om toelating te 

beslissen. Het ingediende aanmeldingsformulier is formeel als een dergelijk verzoek op te vatten. 
• Iedere school heeft beschreven in haar schoolondersteuningsprofiel (SOP) welke ondersteuning 

geboden kan worden. Indien er sprake is van specifieke ondersteuningsbehoeften bij aanmelding 

van een leerling wordt het SOP betrokken bij de beslissing tot toelating.  

  

 
3 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/zorgplicht-en-samenwerken-scholen-passend-onderwijsverant-

woordelijkheid-van-de-scholen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/zorgplicht-en-samenwerken-scholen-passend-onderwijsverantwoordelijkheid-van-de-scholen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/zorgplicht-en-samenwerken-scholen-passend-onderwijsverantwoordelijkheid-van-de-scholen
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1.2. Toelating tot het speciaal basisonderwijs 

 
• Er dient sprake te zijn van extra ondersteuningsbehoefte; 
• De toelating van een leerling vindt plaats nadat de school samen met ouders en de consulent 

passend onderwijs van het samenwerkingsverband tijdens een multidisciplinair overleg - toelating 
(mdo-t) heeft bepaald dat plaatsing van de leerling noodzakelijk is. In dat geval krijgt de leerling 
een toelaatbaarheidsverklaring; 

• Indien het samenwerkingsverband heeft bepaald dat plaatsing in het speciaal basisonderwijs 
noodzakelijk is, kan de speciale school voor basisonderwijs de toelating niet weigeren op grond 
van het feit dat de leerling niet is aangewezen op dit type onderwijs; 

• Er ontstaat geen zorgplicht voor het speciaal basisonderwijs, indien: 
- Er geen sprake is van een ondersteuningsbehoefte bij de aanmelding; 
- Er weigering plaatsvindt, omdat de bijvoorbeeld de groep vol is (zie Hoofdstuk 2: Weigerings-

gronden). 
 

1.3. Toelating tot het (voortgezet) speciaal onderwijs 

Voor het (voortgezet) speciaal onderwijs (v)so gelden de algemene weigeringsgronden (zie paragraaf 
2; waar dit anders of aanvullend is, wordt dit gespecificeerd). De toelating van leerlingen in het (v)so is 

geregeld in de artikelen 39 tot en met 44 van de WEC. 
Voorwaardelijk voor de toelating tot het (v)so is de afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring door het 
samenwerkingsverband (toegang tot cluster 3 en 4) of de commissie van onderzoek een toelaatbaar-

heidsverklaring heeft afgegeven (voor cluster 1 of 2). 
 
De toelating tot een school wordt niet geweigerd op de grond dat de leerling niet is aangewezen op het 
onderwijs van de school indien het samenwerkingsverband of een commissie van indicatiestelling heeft 

verklaard dat de leerling toelaatbaar is tot een van de onderwijssoorten die door de school worden 
verzorgd dan wel tot het cluster waartoe de school behoort. 

1.3.1. Toelating tot het speciaal onderwijs 

• De toelatingsleeftijd is 4 jaar. Indien een kind toelaatbaar is verklaard tot cluster 2, kan het 
worden toegelaten als het de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt (en aangemeld worden vanaf de 
leeftijd van 2 jaar); 

• De inspecteur van het onderwijs kan, onverminderd artikel 40, derde lid, WPO/WEC in het belang 
van het kind toestaan dat een kind eerder wordt toegelaten. 

1.3.2. Toelating tot het voortgezet speciaal onderwijs 

De school voor het vso beslist uiteindelijk zelf over de toelating van de leerling, ook al is er een toelaat-
baarheidsverklaring door het samenwerkingsverband afgegeven. Indien het vso beslist dat de leerling 
niet toelaatbaar is op hun school dient er gezocht te worden naar een andere (onderwijs)instelling. 
 

Als het samenwerkingsverband geen toelaatbaarheidsverklaring afgeeft, moet de school waar de leer-
ling is aangemeld of geplaatst op zoek naar een andere passende plek voor de leerling. De zorgplicht 
blijft dan bij de aanmeldingsschool of de school waarop de leerling al zit. Dit betekent dat een leerling 

niet kan worden geweigerd voordat een andere school is gevonden die deze leerling wil inschrijven. 
 
Als ouders hun kind aanmelden bij het vso, dient er wel sprake te zijn van een ondersteuningsbehoefte. 
Is deze er niet, heeft de school voor het vso waarbij het kind is aangemeld geen zorgplicht en kan deze 

de ouders doorverwijzen naar een reguliere school voor het voortgezet onderwijs, een andere school 
voor voortgezet speciaal en speciaal onderwijs of een andere instelling voor voortgezet speciaal en 
speciaal onderwijs, indien de leerling nog niet is ingeschreven bij een andere school.  
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2. Weigering is een uitzondering 
 
Er is sprake van weigering wanneer de schoolleider het verzoek van de ouders afwijst hun kind op een 

bepaald tijdstip tot de school toe te laten. Dat geldt zowel voor het regulier en het speciaal basisonder-
wijs als voor de instelling die valt onder de Wet op de expertisecentra (WEC). Plaatsing op een wachtlijst 
is dus ook weigering. Als een leerling op een wachtlijst staat, wordt de aanmelding nog niet formeel in 

behandeling genomen en heeft de school op dat moment nog geen zorgplicht. 
 
Ondanks dat er geen zorgplicht is, is toelating het uitgangspunt en weigering een uitzondering. De 
schoolleider van elke school, ongeacht de schoolsoort, zal daarom steeds moeten kunnen aangeven 

waarom een leerling niet tot de school kan worden toegelaten. Uitgaande van een weigering, zijn er 
twee procedures mogelijk: 

2.1. De weigering is gebaseerd op de gegevens die de ouders hebben ver-
strekt 

2.2. De weigering is gebaseerd op andere gegevens dan de ouders hebben 
verstrekt 

 

2.1. De weigering is gebaseerd op de 
gegevens die de ouders hebben 

verstrekt.

Stap 1: 

Bericht de ouders schriftelijk dat hun kind niet 
wordt toegelaten en geef daarbij de redenen aan 

(verwijs naar de gegevens die de ouders zelf 
hebben verstrekt). Vermeld dat bezwaar en beroep 
tegen de beslissing mogelijk is, door wie, binnen 

welke termijn en bij welk orgaan (zie Modelbrief: 
Weigering gebaseerd op gegevens van de 
ouder(s)). Brief aan ouders in afschrift aan het 

bevoegd gezag.

Indien de toelating van een leerling die extra 
ondersteuning behoeft, wordt geweigerd, vindt de 
weigering niet plaats dan nadat het bevoegd gezag 
er, na overleg met de ouders en met inachtneming 
van de ondersteuningsbehoefte van hun kind en 

het schoolondersteuningsprofiel van de betrokken 
school, voor heeft zorg gedragen dat een andere 

school bereid is het kind toe te laten. 

Onder “andere school” kan ook worden verstaan: 
een school voor voortgezet speciaal onderwijs, een 

school voor speciaal en voortgezet speciaal 
onderwijs of een instelling voor speciaal en 

voortgezet speciaal onderwijs (artikel 40, lid 5, 
WEC). 

Stap 2: 

Indien de ouders bezwaar maken: volgt de 
bezwaarschriftprocedure van de AWB, maar beslis al 
binnen vier weken (artikel 40, lid 6 WPO; artikel 40, 
lid 20, WEC). Het bevoegd gezag hoort de ouders. 

2.2. De weigering is gebaseerd op 
andere gegevens dan de ouders 

hebben verstrekt. 

Stap 1: 

Bericht de ouders schriftelijk dat de school 
voornemens is het kind niet toe te laten (zie 
Modelbrief: Voornemen tot weigering 

(gebaseerd op andere gegevens dan die van 
de ouder(s)). Geef duidelijk en onderbouwd aan 
waarom. Nodig de ouders uit voor een gesprek of 

een schriftelijke reactie op dit voornemen. Dit 
‘horen’ is verplicht tenzij er spoed is (artikel 4, lid 2 
en artikel 4:11 AWB). Brief aan ouders in afschrift 

aan het bevoegd gezag. 

Stap 2: 

Geef de ouders in het gesprek de gelegenheid te 
zeggen wat zij van de voorgenomen weigering 

vinden. Licht het voornemen zo nodig toe. Maak een 
verslag van het gesprek en geef een afschrift 

daarvan aan de ouders.

Stap 3: 

Neem binnen acht weken na indiening van het 
verzoek om toelating de definitieve beslissing. 

Vermeld de gevolgde procedurele stappen en ga in 
op het standpunt van de ouders. Handel verder als 
onder 2.1 (Bij een definitief weigeringsbesluit zie 
Modelbrief: Definitief weigeringsbesluit). 

Brief aan ouders in afschrift aan het bevoegd gezag. 



 
 
 

 

8 

2.3. Weigeringsgronden 
Onderstaande weigeringsgronden zijn van toepassing op het PO, S(B)O en VSO. Indien er aanvullende 
aandachtspunten zijn, wordt dit apart vermeld. 

2.3.1. De groep is vol (ofwel de maximale opnamecapaciteit is bereikt) 

Weigering enkel en alleen omdat bij toelating het aantal verantwoord geachte leerlingen overschreden 

wordt, is onvoldoende. Het bevoegd gezag heeft in het algemeen de plicht alle mogelijkheden tot plaat-
sing te onderzoeken: 
• Het bevoegd gezag is bij te krappe behuizing verplicht bijtijds bij de gemeente aan te dringen op 

extra huisvesting - desnoods op noodlokalen. De gemeente heeft de grondwettelijke plicht voor 
voldoende openbaar onderwijs te zorgen en zal dus niet gemakkelijk een toelatingsverzoek kun-
nen afwijzen vanwege onvoldoende plaatsruimte.  

• Belangrijk is dat er binnen een redelijke afstand een andere openbare school is. Door de weigering 
is het kind dus niet van openbaar onderwijs verstoken. Er dient bekeken te worden of een andere 
openbare school op een redelijke afstand ligt van de woning van het kind. De redelijke afstand 

kan worden bepaald door de concrete omstandigheden, zoals de veiligheid op de weg en de 
drukte van het verkeer tussen de woning en de school. Als er geen andere openbare school is, 
kan de schoolleider de toelating dus niet weigeren op grond van het feit dat de school vol is. De 
schoolleider en het bevoegd gezag zullen in dit geval op zeer korte termijn - in samenspraak met 

de gemeente - voor opnamecapaciteit moeten zorgen, desnoods in de vorm van extra handen in 
de klas.  

 

Het Bouwbesluit fase 2 dat mede is ontleend aan het Bouwbesluit WBO geldt in de praktijk als richtlijn 
en gaat ervan uit dat voor iedere leerling 1,4 m² beschikbaar is en dat een lokaal minimaal 42 m² 
vloeroppervlak moet hebben. Aan de hand van het aantal vierkante meters in een lokaal kan dan per 
lokaal bepaald worden hoeveel leerlingen verantwoord is. 

 

2.3.2. De school kan niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte 

Het kan zijn dat de school vindt dat zij niet in staat is de leerling de vereiste ondersteuning te bieden. 

Het is niet mogelijk in het algemeen lijn aan te geven wanneer de school een kind kan weigeren, omdat 
de school de vereiste ondersteuning niet kan bieden. Op grond van rechterlijke uitspraken kunnen de 
volgende factoren van pedagogische en organisatorische aard van belang zijn voor het besluit de leerling 
al dan niet toe te laten (in willekeurige volgorde):  

a) Groepsgrootte;  
b) Samenstelling groep als gevolg van het passend onderwijs;  
c) Effect op onderwijs aan reeds aanwezige leerlingen;  
d) Deskundigheid personeel;  

e) Beschikbaarheid personeel (tekort, ziekteverzuim);  
f) De mogelijkheden van begeleiding door de ouder(s);  
g) Benodigde middelen (kosten extra personeel);  

h) De gevergde aanpassing in de organisatie, de begeleiding en het onderwijs;  
i)  Werkdruk;  
j)  Gebouw.  
 

Al deze omstandigheden kunnen ieder voor zich in een bepaalde mate bijdragen aan een verant-
woorde beslissing niet tot toelating over te gaan.  
Daarnaast is de door de school geleverde inspanning van belang: is, mede gelet op de pedagogische 

en organisatorische factoren, voldoende onderzoek verricht naar de mogelijkheden te voldoen aan de 
ondersteuningsbehoefte van de leerling? Deze verplichting hangt af van de omstandigheden van het 
geval. Iedere leerling heeft een eigen ondersteuningsbehoefte. In elk geval valt te denken aan:  
a) Zijn de ouders voldoende geïnformeerd en gehoord?;  

b) Is een extern medisch en/of psychiatrisch onderzoek gedaan (bijv. door de GGD)?;  
c) Is advies gevraagd aan de intern begeleider (met toestemming van ouders)?; 
d) Is advies gevraagd aan de groepsleerkracht van de vorige school (met toestemming van ouders)?; 

e) Is er overleg geweest met het samenwerkingsverband?  
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In het kader van het Voortgezet Speciaal Onderwijs nog de aanvullende punten: 
e) Bij de brugklasleerling in het VSO: is advies gevraagd aan de directeur van de basisschool (met 
toestemming van ouders)?; 
f) Is advies gevraagd aan de vorige school voor voortgezet onderwijs (met toestemming van ouders)? 

g) Welke afspraken zijn er binnen het samenwerkingsverband gemaakt? 
 
Als de plaatsing een onevenredige belasting vormt voor de school, heeft zij een argument om de leer-

ling niet toe te laten. De school moet dan een andere school vinden die het kind kan toelaten. 
 

2.3.3. Ernstige verstoring van de rust en orde dreigt 

Het kind is afkomstig van een andere school waar het wordt verwijderd. Het verzoek om toelating maakt 

deel uit van de verwijderingsprocedure van die andere school.  
De schoolleider die over het verzoek om toelating beslist, moet motiveren waarom de overtuiging be-
staat dat het gedrag van het kind en/of het gedrag van de ouders de orde en de rust op de school zal 

verstoren. De geldende gedragsregels zijn het toetsingskader, samen met de vraag of de school, voor 
zover aan de orde, de vereiste opvang kan bieden en zo nodig daarvoor organisatorische en/of perso-
nele aanpassingen moet en kan doorvoeren. De criteria voor verwijdering (§6.1.) van een leerling kun-
nen een leidraad zijn bij het besluit de toelating te weigeren wegens ernstige verstoring van de rust en 

orde.  
 

3. Toepassing van (orde)maatregelen4 
 
Als een leerling de gedragsregels overtreedt die binnen de school gelden, kan het toepassen van een 
opvoedkundige maatregel of een ordemaatregel nodig zijn. Opvoedkundige maatregelen zijn pedagogi-

sche handelingen die sociaal gewenst gedrag beogen te bevorderen en leerlingen proberen te vormen. 
Dit zijn vooral feitelijke handelingen en raken de rechtspositie van de leerling slechts zijdelings. Het 
toepassen van een time-out als adempauze, zoals in het PO, S(B)O en ook in het VSO (denk aan de 
Switch) vereist nog niet direct de procedure zoals beschreven in hoofdstuk 4. 

 
Naast opvoedkundige maatregelen bestaan er ook ordemaatregelen. Deze zijn oplopend in zwaarte en 
raken de rechtspositie van de leerling. Het bevoegd gezag is vrij in zijn beslissing of, en zo ja, welke 

ordemaatregel het wil nemen. Bij het opleggen van ordemaatregelen dient het sanctiemodel betrokken 
te worden (zie blz. 20). Daarnaast dienen wel de volgende uitgangspunten meegenomen te worden: 
 

▪ Er dient een evenredige verhouding tussen de opgelegde ordemaatregel en de overtreding die 

de leerling heeft begaan te zijn; 
▪ De leerling dient enige mate van schuld te hebben gehad aan de normschending; 
▪ Het bevoegd gezag legt de ordemaatregel op conform de procedurele regels die hiervoor gel-

den. 
  

Type maatregelen Voorbeelden  Kunnen worden 
opgelegd door: 

Opvoedkundige maatregelen ▪ Een time-out (als adempauze en/of als voorloper 
van een mogelijke ordemaatregel); 

▪ Een leerling na laten blijven; 
▪ Het geven van strafwerk. 

De leerkracht 

Ordemaatregelen  ▪ Schriftelijke berisping; 
▪ Overplaatsing naar een parallelklas of andere 

vestiging van een school van het bevoegd gezag; 

▪ Schorsing; 
▪ Verwijdering. 

Bevoegd gezag 
uitsluitend gerechtigd 

 
 

 
4 Hoofdstuk 3 en 4 mede gebaseerd op: Protocol Time-out, schorsen, verwijderen, onaanvaardbaar gedrag ouders, Verus, 24 

september 2019 
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4. Een time-out 
 

Van een time-out is sprake wanneer de leerling één dag of korter het recht op deelname aan het 
onderwijs wordt ontzegd. Een time-out zal normaliter gedurende een schooldag worden opgelegd en 
gelden voor die desbetreffende schooldag. De leerling wordt de toegang tot de school ontzegd. 

 

4.1. Gronden voor een time-out 

Een time-out is gegrond indien er sprake is van ontoelaatbaar gedrag of een ernstig incident dat het in 
het belang van de leerling en/of de school noodzakelijk maakt dat de leerling voor de duur van maximaal 
één dag niet deelneemt aan het onderwijs en niet op school komt.  
 

Criteria voor een time-out: 
▪ Het vertonen van dermate (ontoelaatbaar) gedrag, zodat medeleerlingen en/of medewerkers 

zich op school niet meer veilig voelen. Hierbij kan gedacht worden aan: het gebruiken van fysiek 
geweld, pesten, treiteren, machtsmisbruik, bedreiging, chantage, discriminatie, of het negeren 

van aanwijzingen van leerkrachten en/of schooldirectie; 
▪ Het zich schuldig maken aan vandalisme, vernieling, beschadiging of het zeer buitensporig ver-

vuilen van spullen/ruimten.  

 

4.2. Procedure voor een time-out 

1. De schoolleiding is namens het bestuur bevoegd een time-out op te leggen aan een leerling. 
Indien de time-out door de schoolleiding wordt opgelegd, wordt het bestuur hiervan schriftelijk 
in kennis gesteld. 

2. De maximale duur van de time-out bedraagt één dag. 
3. De ouders worden zo spoedig mogelijk geïnformeerd over het opleggen van de time-out en de 

grond daarvan. De ouders dienen zo spoedig mogelijk nadien de zorg voor hun kind van de 

school over te nemen. Zolang de zorg over de leerling niet aan de ouders kan worden overge-
dragen, dient de school maatregelen te nemen om passende zorg voor de leerling buiten de 
klas of buiten de school te realiseren. De school stelt de leerling in staat, bijvoorbeeld door het 
opgeven van huiswerk, te voorkomen dat deze een onderwijsachterstand oploopt. 

4. De schoolleiding deelt het toepassen van de time-out en de grond daarvoor schriftelijk aan de 
ouders mee. De brief wordt aangetekend met bericht van ontvangst en per gewone post ver-
zonden en opgeborgen in het leerlingdossier. 

5. De ouders ontvangen een uitnodiging voor een gesprek op de korte termijn (bij voorkeur de-

zelfde dag). Bij dit gesprek zullen de leerkracht/medewerker en degene die de time-out heeft 
opgelegd aanwezig zijn. Van het incident en het oudergesprek wordt een verslag gemaakt (Zie 
Modelvoorbeeld: Verslagformulier time-out, schorsing of verwijdering leerling). 

6. Modelvoorbeeld: Verslagformulier time-out, schorsing of verwijdering leerling, dient door ou-
ders ‘voor gezien’ getekend te worden en in het leerlingdossier te worden opgeborgen. De 
ouders ontvangen een kopie van dit verslag. 
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5. Schorsen 
 

Van het schorsen van een leerling is sprake wanneer de leerling tijdelijk – maximaal 1 week – het 
recht op deelname aan het onderwijs wordt ontzegd. Wanneer de ontzegging van de deelname aan 
het onderwijs maximaal één dag omvat, betreft het geen schorsing maar een time-out (zie hoofdstuk 
4).  

5.1. Gronden voor een schorsing 

 Hierbij valt de denken aan: 

Ernstig wangedrag van de leerling, waardoor de 
leerling een ernstige bedreiging vormt voor de 
orde, rust en/of veiligheid op school 

▪ Herhaalde driftbuien; 
▪ Mishandeling van een medeleerling;  
 

Het kan gaan om een enkele actie, herhaalde 
actie en/of om een gedragspatroon. 

Ernstig wangedrag van de ouder(s) van de leerling, 
waardoor de ouder(s) een ernstige bedreiging vor-

men voor de orde, rust en/of veiligheid op school 
(zie §6.1.2.; §1.3. Protocol onaanvaardbaar 
gedrag van ouders). 

▪ Bedreiging van medeleerling;  
▪ Bedreiging van een medewerker van de 

school. 

Een andere grond die het in het belang van de 
school en/of de school dringend noodzakelijk 
maakt dat de leerling tijdelijk niet deelneemt aan 
de les of niet op school komt. 

▪ Gebruik van alcohol of drugs onder school-
tijd; 

▪ Handel in drugs of gestolen goederen; 
▪ Bezit van wapens of vuurwerk; 

▪ Herhaalde les-/ordeverstoring; 
▪ Wangedrag tegenover leerkrachten en/of 

medeleerlingen; 

▪ Diefstal; 
▪ Beroving; 
▪ Afpersing; 
▪ Bedreiging; 

▪ Geweldpleging.  

 

5.2. Procedure voor schorsing 

1. De schoolleiding kan uitsluitend na overleg met het bestuur een leerling schorsen namens het 
bestuur. Daarnaast is het bestuur zelf tot schorsing bevoegd. Indien de schorsing door de 
schoolleiding plaatsvindt, ontvangt het bestuur het schriftelijke schorsingsbesluit dat aan de 

ouders is gestuurd. 
2. Het bestuur kan op grond van artikel 40c, lid 1 WPO en artikel 40a, id 1 WEC een leerling voor 

langer dan 1 dag, doch maximaal een week met opgave van redenen schorsen (zie punt 5). 

3. Schorsing vindt pas plaats na overleg met de leerling, de ouders en de betrokken medewerker 
van school, tenzij het in het belang van de school en/of de leerling noodzakelijk is om de schor-
sing met onmiddellijke ingang te laten ingaan. In dat geval dient het in de eerste zin genoemde 
overleg alsnog zo spoedig mogelijk plaats te vinden. 

4. De Inspectie van het Onderwijs ontvangt een afschrift van de desbetreffende brief. Hierdoor 
wordt voldaan aan artikel 40c, lid 3 WPO en artikel 40a, lid 3 WEC. 

5. In het schriftelijke schorsingsbesluit worden de redenen voor de schorsing, de aanvang en de 

tijdsduur daarvan vermeld en eventuele andere genomen maatregelen. De school stelt de leer-
ling in staat, bijvoorbeeld door het opgeven van huiswerk, te voorkomen dat deze een onder-
wijsachterstand oploopt. 
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6. Verwijdering is zeer zeldzaam 
 

Alvorens te beslissen om tot een verwijdering over te gaan, kan de school een leerling schorsen. Schor-
sing dient slechts als uiterste maatregel te worden gehanteerd, bijvoorbeeld indien aan de leerling en 
de ouders herhaaldelijk is aangegeven dat het gedrag van de leerling ontoelaatbaar is, maar de situatie 

desondanks niet verbetert. Het schorsen van een leerling is dan een maatregel om duidelijk te maken 
aan de leerling en ouders dat de grens van aanvaardbaar gedrag bereikt is. Schorsing kan voor één dag 
en maximaal een week. Deze maatregel kan door de schoolleiding genomen worden, na overleg met 
het bevoegd gezag en de inspectie en na melding aan de leerplichtambtenaar. Daarnaast dienen de 

redenen/de noodzaak van de schorsing in het besluit te worden vermeld.  
Aan te raden is de schorsingsdag(en) te gebruiken om een gesprek te voeren met de ouders (eventueel 
met de leerling) en de betrokken medewerker(s) om deze zeer ernstige waarschuwing te onderstrepen 

en afspraken te maken over het vervolgtraject (zie §5.2. Procedure schorsing). 
 
Algemene uitgangspunten5 

▪ De verwijdering van een leerling is geregeld in artikel 40, lid 11 WPO en artikel 40 ,lid 18 WEC; 

▪ Verwijdering kan worden aangemerkt als een eenzijdige rechtshandeling van het bevoegd ge-
zag van een school, waarbij aan een leerling de verdere toegang tot de school wordt ontzegd; 

▪ Er is sprake van verwijdering, wanneer het bevoegd gezag de leerling niet langer ingeschreven 

wenst te hebben. 
 

Verwijdering is een ingrijpende maatregel, zowel voor de school als voor de leerling en diens ouders. 
Het bevoegd gezag beslist over de verwijdering. De schoolleiding is dan meestal zelf betrokken geweest 

bij de voorbereiding van het besluit (gesprekken met de ouders, met het team). Er kan een vertrou-
wensbreuk zijn. Het bevoegd gezag kan geacht worden op grotere afstand van de dagelijkse praktijk te 
staan en de kwestie dus ook met die afstand te beoordelen. Dit kan een zorgvuldige besluitvorming 
bevorderen, iets waar de rechter gezien de zwaarte van de maatregel, grote waarde aan hecht.  

Voor de rechter is van groot belang dat het bevoegd gezag bij zijn besluit een afweging heeft gemaakt 
tussen het belang van de school bij verwijdering en het belang van de leerling op de school te blijven.  
Verwijdering kan voor de leerling immers verstrekkende gevolgen hebben. Hij verlaat een vertrouwde 

omgeving, er is een breuk in zijn ontwikkelingsproces en een terugslag op zijn verdere ontwikkeling 
dient evenmin uitgesloten te worden. Dit geldt zeker wanneer de verwijdering plaatsvindt in de tijd van 
het schooljaar dat besloten wordt over de overgang naar een volgende groep of naar het voortgezet 
onderwijs.  

 
Verwijdering van een leerplichtige leerling is uitsluitend mogelijk wanneer een andere school bereid is 
deze leerling toe te laten. Dit is in de wet opgenomen om te voorkomen dat leerplichtige leerlingen 

voortijdig het onderwijs verlaten. Een leerling die niet meer onder de Leerplichtwet valt, kan wel – na 
een zorgvuldige afweging – worden verwijderd (artikel 27, lid 1, WVO). Soms is het voor een school om 
verschillende redenen niet mogelijk om een andere bereidwillige school te vinden.  
 

Andere oplossingen die worden genoemd, zijn onder andere:  
▪ Samenwerking met externe voorzieningen in de school, denk aan extra leerling begeleiding, 

individuele maattrajecten, etc. (kan afhankelijk van het SWV als arrangementen worden aan-

gevraagd, of in samenwerking met CJG-coaches/ouders/jeugdinstanties); 
▪ Maatwerk c.q. afwijking van de onderwijstijd (zie Notitie Variawet: maatwerk in onderwijstijd 

(“Variawet”), 2018-N209VK (dd. 10-12-2018); 
▪ Voorzieningen binnen het samenwerkingsverband waarbij leerlingen ingeschreven blijven op de 

school en tijdelijk opgevangen kunnen worden met het oog op terugkeer naar de eigen school 
(denk aan zorgboerderijen met onderwijsvoorziening, CLEO, etc.). 

 

Een zorgvuldige afhandeling en chronologische vastlegging van de ondernomen stappen van de proce-
dure zijn hierbij van cruciaal belang.  

 
5 Toelating en verwijdering in het primair onderwijs | VOS/ABB, blz. 26-32, aug. 2014, Toelating en verwijdering in het voortge-

zet onderwijs | VOS/ABB, blz. 23-32, sept. 2014.  
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6.1. Gronden voor verwijdering 
Er bestaan voor het bevoegd gezag binnen het openbaar onderwijs twee gronden om een leerling te 
verwijderen, te weten: de school kan niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte(n) van de leerling 
en/of er is sprake van ernstig wangedrag van de leerling of de ouders (zie ook Protocol onaanvaardbaar 
gedrag van ouders). Per verwijderingsgrond wordt dit schematisch weergegeven, zodat de stappen per 
onderwijssoort kunnen worden weergegeven. 

6.1.1. De school kan niet aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling voldoen; verwij-
dering is onderwijskundig en organisatorisch ingegeven 

 

De school kan niet aan de ondersteuningsbehoefte(n) van de leerling (meer) vol-
doen; verwijdering is onderwijskundig en organisatorisch ingegeven. 
Leerling in het regulier basisonderwijs Leerling in het speciaal(basis) onderwijs, 

voortgezet speciaal onderwijs 

Stap 1: om de beslissingsruimte van het bevoegd gezag te verhelderen, stel het volgende 
eerst vast:  

a) de leerling formeel thuishoort in of toelaatbaar 

is tot het speciaal (basis)onderwijs, dan wel  
b) de leerling formeel thuishoort in het reguliere 
basisonderwijs.  
 

a) of de leerling formeel thuishoort in of toe-
laatbaar is tot het (regulier) voortgezet 
onderwijs, dan wel speciaal voortgezet 
onderwijs (PRO) en het voortgezet spe-
ciaal onderwijs 

b) voor leerlingen die al onderwijs volgen op 

een school, maar bij wie de vraag naar 
extra ondersteuning is gerezen, geldt dat 
de school eerst zelf moet proberen om de 

gevraagde ondersteuning te bieden. 
Wanneer het bevoegd gezag zelf niet de 
gevraagde ondersteuning kan bieden, 
moet het voor een andere school zorgen.  

Stap 2: onderstaande mogelijkheden bepalen de beslissing op casusniveau: 

a) Toelaatbaar tot speciaal basisonderwijs  

Er is een toelaatbaarheidsverklaring van het SWV 
of een uitspraak van de Commissie van Onder-

zoek (CvO) dat plaatsing van de leerling op een 
speciale (basis)school noodzakelijk is. Dikwijls zal 
in samenspraak met de ouders en de nieuwe 

school een zorgvuldige overgang plaatsvinden 
naar het speciale (basis)onderwijs van het sa-
menwerkingsverband waartoe de basisschool be-
hoort.  

Er kunnen echter, gegeven die toelaatbaarheids-
verklaring/CvO-uitspraak, de volgende proble-
men optreden:  

• De ouders stemmen niet in met de over-
gang naar de speciale (basis)school. De 
overgang kan dan niet plaatsvinden, want 

de wet eist hun instemming. Indien de ou-
ders voet bij stuk houden, kan het bevoegd 
gezag de formele verwijderingprocedure in 
gang zetten. 

• De speciale (basis)school van het samen-
werkingsverband wijst het verzoek om toe-
lating van de leerling af. Gegeven de toe-

laatbaarheidsverklaring of CvO-uitspraak is 
de basisschool niet verplicht de leerling op 
de school te handhaven. De ouders kunnen 

ofwel de weigering aanvechten ofwel een 

 

a) of de leerling formeel thuishoort in of 
toelaatbaar is tot het (regulier) voortgezet 
onderwijs, dan wel speciaal voortgezet on-

derwijs (PRO) en het voortgezet speciaal 
onderwijs 
 

Er is een toelaatbaarheidsverklaring van het SWV 

of een uitspraak van de Commissie van Onder-
zoek (CvO) dat plaatsing van de leerling op een 
VSO noodzakelijk is. Dikwijls zal in samenspraak 
met de ouders en de nieuwe school een zorgvul-

dige overgang plaatsvinden naar het VSO van het 
samenwerkingsverband waartoe de VSO behoort.  
Er kunnen echter, gegeven die toelaatbaarheids-

verklaring/CvO-uitspraak, de volgende proble-
men optreden:  
 
• De ouders stemmen niet in met de over-

gang naar het VSO. De overgang kan dan 
niet plaatsvinden, want de wet eist hun in-
stemming. Indien de ouders voet bij stuk 

houden, kan het bevoegd gezag de for-
mele verwijderingprocedure in gang zet-
ten. 

• De VSO van het samenwerkingsverband 
wijst het verzoek om toelating van de leer-
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speciale (basis)school van een ander sa-
menwerkingsverband om toelating ver-
zoeken.  

ling af. Gegeven de toelaatbaarheidsver-
klaring of CvO-uitspraak is de VSO niet ver-
plicht de leerling op de school te handha-
ven. De ouders kunnen ofwel de weigering 

aanvechten ofwel een VSO van een ander 
samenwerkingsverband om toelating ver-
zoeken. 

 

b) De leerling hoort formeel thuis in het re-
guliere basisonderwijs 

Hierbij valt te denken aan de volgende situaties: 

• Er zijn geen aanwijzingen dat de leerling 
thuishoort in het speciaal (basis)onderwijs.  

• Er zijn aanwijzingen dat de leerling in het 

speciaal (basis)onderwijs thuishoort en de 
schoolleiding wijst de ouders hier gemoti-
veerd op. De schoolleiding wijst er boven-

dien op dat de ouders eerst de toelaatbaar-
heidsverklaring of de CvO om een beschik-
king respectievelijk advies moeten ver-

zoeken waarin staat dat speciaal onderwijs 
noodzakelijk is. De ouders weigeren echter 
zo’n uitspraak te vragen.  

• Het samenwerkingsverband of de CvO van 

het samenwerkingsverband heeft uitgesp-
roken dat speciaal (basis)onderwijs niet 
noodzakelijk is. De leerling hoort dus in het 

reguliere onderwijs.  
 

 

b) voor leerlingen die al onderwijs volgen 
op een school, maar bij wie de vraag naar 
extra ondersteuning is gerezen, geldt dat 

de school eerst zelf moet proberen om de 
gevraagde ondersteuning te bieden. Wan-
neer het bevoegd gezag zelf niet de ge-

vraagde ondersteuning kan bieden, moet 
het voor een andere school zorgen.  
 
Stappen: 
 

1. Gesprek voeren met de ouders. Hun 
stem dient voldoende gehoord te zijn; 

2. Het bevoegd gezag heeft een onder-
zoeksplicht ter beoordeling van de vraag 
of de school aan de ondersteuningsbe-
hoeften van de leerling kan voldoen (en 
betrekt hierbij het schoolondersteunings-
profiel, deskundige en onafhankelijke ad-
viezen). 

 
Uit jurisprudentie volgt dat de volgende onderde-
len betrokken kunnen worden hierbij: 

- De aard van de beperking/problemen en 
de daaruit voortvloeiende onderwijsbe-
perking; 

- De beschikbare informatie en expertise 
van de leerkrachten; 

- De mogelijkheid om alle leerlingen de 
vereiste aandacht te geven; 

- De beschikbare externe hulp; 
- Afstemming tussen de benodigde onder-

steuning van de leerling en de beschik-
bare ondersteuning. 

De school van het regulier basisonderwijs kan 
echter van mening zijn dat zij niet de vereiste 
zorg kan bieden, zodat de leerling niet op de 
school kan blijven. Ter bepaling hiervan wordt 

verwezen naar het gestelde in paragraaf 2.2.2. 
De regels van toelating zijn op dit punt gelijkelijk 
van toepassing op het verwijderingvraagstuk.  
 

 
Zie info hiernaast. 
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6.1.2. Ernstig wangedrag van de leerling en/of de ouders; de verwijdering is een sanctie 

Van wangedrag kan in uiteenlopende situaties sprake zijn: (herhaaldelijk) schoolverzuim, overtreding 
van de schoolregels, agressief gedrag, bedreiging, vandalisme dan wel seksuele intimidatie. Verwijde-
ring is een sanctie. Ook het wangedrag van ouders, zoals (herhaalde) intimidatie van leerkrachten, kan 

een reden zijn de leerling te verwijderen. Of het bevoegd gezag tot verwijdering kan overgaan, hangt 
van de omstandigheden af. Er is geen algemene lijn. Het wangedrag moet in ieder geval ernstig zijn.  
 

Procedureel is het volgende van groot belang:  
• Er zijn gedragsregels hoe de school met wangedrag omgaat en wanneer de grens voor verwijde-

ring bereikt is;  

• (Lichtere) maatregelen ter voorkoming van herhaling hebben gefaald (schorsing, gedragsafspra-
ken);  

• De leerling/ouder(s) is/zijn gewaarschuwd dat bij eerstvolgende herhaling tot verwijdering wordt 

overgegaan (zie §6.3. en o.a. Modelbrieven: Waarschuwing en /of Voornemen tot verwijdering). 
  

Wanneer de leerling (of zijn ouders) ondanks eerdere gedragsafspraken en ondanks een laatste waar-

schuwing zijn gedrag niet verbetert, kan het bevoegd gezag, afhankelijk van de overige omstandighe-
den, tot verwijdering overgaan. Een licht vergrijp kan door herhaling uitgroeien tot ernstig wangedrag. 
Tevens is wangedrag denkbaar waarbij onmiddellijke verwijdering geboden is, zonder de genoemde 

eerdere maatregelen of voorafgaande waarschuwing. Dit geldt alleen in zeer ernstige gevallen. Voor de 
school kan bijvoorbeeld van belang zijn dat zonder verwijdering de rust en de veiligheid op de school 
niet langer gegarandeerd kunnen worden. Het is raadzaam in de verschillende stadia van de procedure 
de inspectie te raadplegen. De rechter vindt het belangrijk dat deze heeft ingestemd met het voornemen 

tot verwijdering over te gaan.  
 

6.2. Schoolreglement noodzakelijk  

 
Als een leerling niet weet wat de regels van de school zijn, kan de leerling niet op grond van overtreding 

van die regels worden verwijderd. Verwijdering dient daarom gebaseerd te zijn op een schoolreglement 
dat regels en grenzen stelt aan het gedrag van leerlingen (en personeel) en aangeeft wanneer het 
bevoegd gezag sancties kan opleggen. Deze sancties moeten worden omschreven evenals de besluit-

vormingsprocedure (zie Sanctiemodel). De rechter hecht hieraan. Een besluit tot verwijdering dat zijn 
basis vindt in zo’n beleid maakt een aanzienlijk grotere kans diens toets te doorstaan. Het is essentieel 
dat dit beleid voor iedereen kenbaar is, ook voor de ouders, bijvoorbeeld door opname in de schoolgids, 
door uitreiking bij de aanvang van het schooljaar en terug te vinden op de schoolwebsite.  

 
Verwijdering in afwijking van het beleid is niet onmogelijk, maar vergt een zwaardere motivering. De 
grenzen aan de zorg/ondersteuning dienen eveneens te worden vastgelegd. Dit valt praktisch samen 

met het toelatingsbeleid als bedoeld onder hoofdstuk 1 van dit protocol. 
 

6.3. Procedure voor verwijdering  

 
De onderstaande procedure gaat er nadrukkelijk van uit dat het gestelde in de voorgaande paragrafen 

reeds in acht genomen is.  
 
Stap 1) Vraag, alvorens tot verwijdering te besluiten, in ieder geval de mening van de betrokken groeps-

leraar, maar liefst die van het team en ook weer van de inspectie. Geeft dit (vastgelegde) 

gesprek geen aanleiding een laatste keer te proberen de situatie op te lossen, besluit dan for-
meel tot verwijdering en zet de verwijderingsprocedure in gang. Er is voorgeschreven dat er 
eerst wordt besloten tot een voornemen tot verwijdering en dat er daarna een besluit tot 

verwijdering wordt genomen. Het verdient aanbeveling reeds het wettelijk verplichte onder-
wijskundig rapport over de leerling opgesteld te hebben. 

 
Stap 2) Nodig de ouders schriftelijk uit voor een gesprek waarin wordt gesproken over het voornemen 

van de school om over te gaan tot verwijdering (zie Modelbrieven: Voornemen tot verwij-
dering PO/(V)SO). De schoolleiding en de ouders zullen de voorgaande periode geregeld met 
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elkaar gesproken hebben. Door dit gesprek weten de ouders dat het bevoegd gezag niet langer 
bereid is de oplossing op de huidige school te zoeken en dat er een nieuwe fase in werking 
treedt die op verwijdering is gericht. Onderbouw het voornemen en geef aan waarom het belang 
van de ouders en de leerling moet wijken voor het belang van de school. Geef de reden en het 

doel van het gesprek aan, maar beschrijf ook de verdere procedure, zoals de mogelijkheden om 
na de schriftelijke mededeling en na een definitief besluit daartegen bezwaren kenbaar te ma-
ken (in de vorm van een zienswijze respectievelijk een bezwaarschrift). Het gesprek dient aldus 

om van de ouders te vernemen wat zij van de voorgenomen verwijdering vinden. Licht het 
voornemen zo nodig toe. Maak een verslag van het gesprek en laat de ouders ondertekenen. 
Een gesprek voordat over wordt gegaan tot een besluit waarbij het voornemen tot verwijdering 
wordt medegedeeld is overigens voor openbare scholen niet verplicht, maar draagt wel bij aan 

de zorgvuldigheid van het besluitvormingsproces. Indien voor het openbaar onderwijs echter 
bij verordening een openbare voorbereidingsprocedure is vastgesteld, is het gesprek wel ver-
plicht. 

 
Stap 3) Vormt het gesprek met de ouders geen aanleiding van het voornemen af te zien, bericht dit dan 

schriftelijk en onderbouwd, met verwijzing naar het horen, aan de ouders en het personeel (zie 
Modelbrief: Definitief besluit tot verwijdering). Dit is wettelijk niet verplicht maar bevor-

dert de zorgvuldigheid van de besluitvorming.  
 
Stap 4) Gedurende acht weken vanaf het moment dat tot verwijdering is besloten, moet de schoolleiding 

zoeken naar een andere school die bereid is de leerling toe te laten. De school moet ‘aantoon-

baar’ gezocht hebben wil verwijdering toelaatbaar zijn. Registreer daarom zorgvuldig en gemo-
tiveerd alle zoekpogingen en contacten. Het gaat om een zogenaamde inspanningsverplichting. 
Dat betekent dat de schoolleiding het redelijkerwijs noodzakelijke moet hebben gedaan om 

toelating elders te bewerkstelligen. VOS/ABB adviseert het bevoegd gezag van de openbare 
school zich niet te beperken tot de openbare scholen. Bijzondere scholen dienen zich evenmin 
te beperken tot de eigen denominatie. Voor alle bevoegde gezagen geldt dat zij zich evenmin 
beperken tot scholen die bij het eigen samenwerkingsverband zijn aangesloten. Bevoegde ge-

zagen moeten alle scholen benaderen die op een redelijke afstand van de eigen school zijn 
gelegen. Dat geldt ook als de leerling een bepaalde ondersteuningsbehoefte heeft.  
Het bevoegd gezag neemt contact op met de coördinator van het samenwerkingsverband voor 

zover de leerling een bepaalde ondersteuningsbehoefte heeft.  
 
Stap 5) Indien in de acht weken:  

a) geen school bereid is gevonden de leerling toe te laten,  

b) wel een school gevonden is die de leerling wil toelaten, maar de ouders weigeren hun kind 
daar aan te melden en het bevoegd gezag zich voldoende heeft ingespannen,  
kan het schoolbestuur definitief tot verwijdering overgaan. Neem hier de voorschriften in acht 

als beschreven in de hoofdstukken over toelating en weigering. Geef gemotiveerd aan waarom 
het belang van de school bij verwijdering uiteindelijk zwaarder heeft gewogen dan het belang 
van de leerling op de school te blijven. De rechter hecht hier grote waarde aan.  

 

NB: Er geldt een korte beslistermijn op bezwaar van vier weken. 
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Protocol onaanvaardbaar gedrag van ouders 

 

1. De omgang met ouders die de rust van het onderwijsproces verstoren 

 

Soms kan het gedrag van de ouders verstorend werken op de goede relatie die tussen school en 
ouders behoort te bestaan om de eerste taak van de school te bereiken, namelijk het geven van goed 
onderwijs aan leerlingen. Er behoort een respectvolle, wederzijdse interactie te zijn tussen de ouders 
en de leerkrachten met inachtneming van ieders rol ten opzichte van leerlingen. Dit betekent dat een 
gezonde, kritische opstelling van ouders ten opzichte van het onderwijs dat hun kind ontvangt deze 
wederzijdse interactie alleen maar ten goede kan komen. De school zet zich tot het uiterste in om 
goed onderwijs te verzorgen, maar is daarbij niet onfeilbaar, zodat het meedenken van ouders hierin 
alleen maar de kwaliteit doet verbeteren.  

 

De scholen van Stichting Ronduit streven ernaar om geschillen met ouders te voorkomen middels afge-
sproken bovenschoolse regels. De genoemde maatregelen, zoals beschreven in het protocol leerlingen-
beleid, hoofdstuk 3, zijn ook hier van toepassing. 
 

1.1. Aanspreken op gedrag 

Indien zich een eerste incident met een ouder voordoet6 dan is het zaak dat door de schoolleiding – ook 
als deze het onderwerp van het incident is – gepoogd wordt om de ouder te kalmeren en met deze in 
een eerste gesprek te gaan en te wijzen op de regel dat ouders, leerlingen en personeel met respect 

met elkaar dienen om te gaan, en vervolgens de ouder te verzoeken alsnog op rustige wijze zijn klacht 
te vertellen en toe te lichten. 
Afhankelijk van de ernst van het gedrag7 kan het gesprek worden gevolgd door een brief waarin duidelijk 

de omgangsnormen op de school worden uitgelegd en dat daarom dergelijk gedrag niet wordt getole-
reerd.  
 
Wanneer dit storende gedrag van de ouder(s) – na ontvangst van de brief – zich herhaalt of zich voort-

zet8 dan dienen de betrokken ouder(s) nogmaals voor een gesprek te worden uitgenodigd door de 
schoolleiding. In dit gesprek moet worden gewaarschuwd dat als zich nog één keer een incident voor-
doet dan zal worden overgegaan tot het ontzeggen van de toegang tot de school en haar terreinen. Dit 

gesprek wordt altijd schriftelijk bevestigd. In sommige gevallen is bespreking met de wijkagent in dit 
stadium mogelijk al nodig. 
 
Wanneer het gedrag van de betrokken ouder(s) onaanvaardbaar blijft, dient een derde gesprek plaats 

te vinden waarbij wordt medegedeeld dat de toegang tot de school en haar terreinen met onmiddellijke 
ingang voor vijf weken wordt ontzegd, behoudens op uitdrukkelijke uitnodiging door de schoolleiding. 
Deze ontzegging dient per aangetekende brief (met bericht van ontvangst) worden bevestigd waarin 

tevens een uitnodiging om in de laatste week van de ontzegging nog te overleggen, moet zijn opgeno-
men. 
 
De school dient van deze ontzegging de wijkagent in te lichten. De school is immers niet bevoegd om 

bij overtreding van het toegangsverbod, de betrokken ouders zelf te verwijderen uit de school of van 
haar terreinen. Dit is voorbehouden aan de politie wegens lokaal-/terreinvredebreuk. De wijkagent kan 
eventueel proces-verbaal opmaken.  

 
Mocht in de laatste week van de ontzegging het gesprek positief verlopen, dan kan de ontzegging door 
het bestuur worden opgeheven. 
 

 
6 Bijvoorbeeld op niet mis te verstane toon ‘verhaal’ halen door een ouder bij een leerkracht / medewerker van de school.  

7 Bijvoorbeeld met stemverheffing het ‘verhaal’ halen bij de leerkracht in aanwezigheid van de volledige klas, waarbij ook schut-

tingtaal wordt gebruikt. 
8 Bijvoorbeeld met storend gedrag waarbij de leerkracht/ medewerker demonstratief wordt genegeerd of er kwaad wordt gesp-

roken over schoolmedewerkers. 
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1.2. De opstelling van de ouders 

Wanneer er sprake is van een leerling met ondersteuningsbehoefte(n) is de medewerking van ouders 
op velerlei terreinen noodzakelijk. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld het geven van toestemming 

voor nadere onderzoeken naar factoren in de leerling die het leerproces te veel belemmeren, cognitief 
en/of sociaal-emotioneel.  
 

Wanneer ouders niet willen meewerken aan noodzakelijke onderzoeken, is een indringend gesprek met 
de ouders in het bijzijn van de intern begeleider/ondersteuningscoördinator en de leerkracht noodzake-
lijk om hen ervan te overtuigen dat zonder hun medewerking de school niet het vereiste goede (pas-
sende) onderwijs aan de leerling kan geven. Soms is het nodig om meerdere gesprekken te voeren om 

de medewerking van de ouders te verkrijgen. In het belang van de leerling dient de school zich tot het 
uiterste in te spannen om in overleg tot de juiste onderzoeken en ondersteuning te komen. 
Van deze oudergesprekken worden gespreksverslagen gemaakt. De ouders ontvangen hier ook een 

kopie van. 
 

1.3. Verwijdering van een leerling op grond van gedrag/opstelling van ouders 

Het gedrag van de ouders kan op twee manieren een grond vormen voor verwijdering van een leerling. 

 
1. Aanhoudend onaanvaardbaar gedrag 

De school is zich ervan bewust dat een leerling niet verantwoordelijk is voor het gedrag van zijn ouders. 
Dit betekent dat als het met de leerling op school niet slecht gaat het eigenlijk niet verantwoord is om 

de leerling te verwijderen. Deze mag als het even kan niet de dupe worden van het gedrag van zijn 
ouders. Alleen als het (wan)gedrag van zijn ouders blijft aanhouden, zal de school niet anders kunnen 
dan de leerling te verwijderen nadat een nieuwe school bereid is gevonden de leerling toe te laten. 

 
2. Aanhoudend niet meewerkende opstelling 

Wanneer uit het leerlingdossier blijkt dat de school zich tot het uiterste heeft ingespannen om de me-
dewerking van de ouders te verkrijgen, en het evident is dat zonder deze medewerking de school in 

een situatie van handelingsverlegenheid is gekomen – er kan bijvoorbeeld hierdoor geen goed ontwik-
kelingsperspectief worden opgesteld – dan is verwijdering, nadat er een andere school is gevonden die 
bereid is de leerling toe te laten, aan de orde.  
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Stroomdiagram toelating, weigering, time-out, schorsing, verwijdering 
 
 
   Toelating  - Binnen zestien weken beslissing op verzoek voor toelating; 

     - Kind heeft leeftijd van 4 jaar; 
     - Toelating vindt plaats nadat de ouder(s) de gegevens van de  
       leerling heeft/hebben overlegd. 

 
 
 

 
   Weigering  a) Gebaseerd op gegevens van ouders (§2.1.) 

      b) Gebaseerd op andere gegevens (§2.2.) 

 
 
   Weigeringsgronden  1) De groep is vol (zie § 2.2.1); 

      2) De school kan de benodigde zorg niet bieden  
    (zie § 2.2.2); 

      3) Ernstige verstoring van de rust en orde dreigt  
      (zie §2.2.3). 
 
 

 
 

         Gronden voor time-out (zie §4.1.). 
 
 

 
         Gronden voor schorsing (zie §5.1.). 
 

 
 
 
 

a) De school kan niet aan de ondersteuningsbehoefte  
      van de leerling voldoen (zie §6.1.1). 

  

Stel eerst vast: 
- is de leerling toelaatbaar tot speciaal  basis-

onderwijs?; 
      - hoort de leerling formeel thuis in regulier  

      basisonderwijs? 
 
b) Ernstig wangedrag van de leerling en/of de ouders  

(zie § 6.1.2; §1.3. Protocol onaanvaardbaar gedrag 
van ouders). 

 
 
      Start verwijderingsprocedure  (zie § 6.3). 

 

 
  

Time-out ≤ 1 dag 

Schorsing ≥ 1 dag 

Tijdelijk tot maximaal 1 

week 

Verwijdering 

Aanmelding 
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Sanctiemodel 

 
Preventieve ronde: 

 
Voordat het feitelijke civielrechtelijke sanctiemodel in werking treedt, worden bij gesignaleerde proble-
men de volgende stappen ondernomen: 
 

1) Gesprek medewerker school (=meestal mentor/leerkracht en/of schoolleiding); 
2) Bij herhaling: gesprek medewerker school (=meestal mentor/leerkracht) met leerling en ou-

der(s)/verzorger(s); 

3) Vervolggesprek schoolleiding (=directielid) met leerling en ouder(s)/verzorger(s). 
 
De eerste twee stappen worden de schoolleiding c.q verantwoordelijk directielid gemeld, zodat deze 
een goed overzicht houdt. 

 
Sanctionerende ronde9: 
 

4) Waarschuwing aan de leerling: 
Deze wordt schriftelijk vastgelegd aan de ouder(s)/verzorger(s) (zie Modelbrief waarschuwing). 

 
5) Bedenktijd: 

In deze fase wordt de leerling voor een korte tijd (≤1 á 2 dagen) de toegang tot de onderwijsin-
stelling ontzegd. Doorgaans zal dit in de vorm van een time-out (zie hoofdstuk 4, zie Modelbrief 
Time-out van een leerling) zijn, maar kan ook in de vorm van een schorsing (zie hoofdstuk 5; 
zie ook stap 6). 

Deze tijd wordt benut om zich te kunnen bezinnen en/of beraden over eventueel nader te nemen 
stappen. De ouder(s)/verzorger(s) worden terstond van deze maatregel op de hoogte gebracht. 

Op deze maatregel is een uitzondering: de leerling kan niet uitgesloten worden van schoolonder-

zoeken en examens. 
 

6) Schorsing: 
In deze fase wordt de leerling formeel voor de duur van één dag tot maximaal één week geschorst. 

De schoolleiding meldt de schorsing schriftelijk aan (zie Modelbrief: Schorsing leerling): 
- de ouder(s)/verzorger(s); 
- het bevoegd gezag; 

- de leerplichtambtenaar; 
- evt. betrokken jeugdzorginstantie(s); 
- de onderwijsinspectie. 

Daarnaast benadert de schoolleiding de ouder(s)/verzorger(s) voor een gesprek. 

 
7) Verwijdering: 
Dit is de laatste stap in het sanctiemodel. De leerling wordt niet meer toegelaten tot de school. 

Zulks in overeenstemming met de daarvoor geldende regels en in ondergeschiktheid aan de onder-
wijsinspectie (bevoegd gezag). 

De ouder(s)/verzorger(s) worden schriftelijk in kennis gesteld van (voorgenomen) verwijdering (zie 
Modelbrief: Voornemen tot verwijdering).  

De schoolleiding is verplicht binnen 8 weken de inspanning te leveren om de leerplichtige leerling 
onder te brengen bij een andere school (resultaatsverplichting). Daarna kan pas sprake zijn van 
een definitieve verwijdering (zie Modelbrief: Definitief besluit tot verwijdering). 

  

 
9 In de sanctionerende ronde wordt het bevoegd gezag van Stichting Ronduit geïnformeerd i.v.m. een mogelijk (juridisch) ver-

volgtraject. Vanaf stap 6 en stap 7 dient de conceptbrief ook voorgelegd te worden aan het bevoegd gezag van Stichting 

Ronduit. 
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Modelbrief: Weigering gebaseerd op gegevens van de ouder(s) 
 
 

<<Op briefpapier van de school>> 

Aantekenen  

 

Geachte,  

Betreft: toelating … (naam kind) tot …  (naam school). 

Op … (datum) heeft u bij brief/inschrijvingsformulier verzocht om toelating per … van uw kind, … 
(naam) op …. (naam school). Hierbij berichten wij u dat wij uw verzoek helaas hebben afgewezen. 
De reden(en) hiervan is/zijn ……………………… 

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na ontvangst van dit besluit, 
hiertegen bezwaar maken bij: 

Stichting Ronduit  
Havinghastraat 22 
1817 DA Alkmaar 

Hoogachtend, 

………………………………. 
(naam en functie; indien directeur/locatieleider steeds toevoegen: "namens het bestuur van …") 

 
 
 

 
 
Een kopie is ook verstuurd aan het bevoegd gezag. 
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Modelbrief: Voornemen tot weigering (gebaseerd op andere gegevens dan die van 
de ouder(s)) 
 
 

<<Op briefpapier van de school>> 

Uitnodiging voor gesprek over het voornemen om te weigeren  

 

Aantekenen 

 

Geachte, 

Op … (datum) heeft u bij brief/inschrijvingsformulier verzocht om toelating per … van uw kind, … 
(naam) op …. (naam school). Hierbij berichten wij u dat wij het voornemen hebben uw verzoek af te 
wijzen. De reden(en) hiervan is/zijn …..  

Met inachtneming van artikel 4:3 Algemene Wet Bestuursrecht en de artikelen 40 van de Wet primair 
onderwijs en/of artikel 40, lid 20 van de Wet op de expertisecentra nodigen wij u graag uit voor een 
gesprek over dit voornemen. In dit gesprek heeft u gelegenheid uw standpunt naar voren te brengen. 
Van dit gesprek ontvangt u een verslag, waarna wij een definitieve beslissing over uw verzoek om 
toelating nemen. 

Hoogachtend, 
 
…………………………………….. 
(naam en functie; indien directeur/locatieleider steeds toevoegen: "namens het bestuur van …") 

 
Een kopie is ook verstuurd aan het bevoegd gezag. 
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Modelbrief: Definitief weigeringsbesluit 
 

<<Op briefpapier van de school>> 

 

Aantekenen 

 

Geachte, 

Op … (datum) heeft u bij brief/inschrijvingsformulier verzocht om toelating per ... van uw kind, … 
(naam) op …. (naam school).  

Bij brief van ……. hebben wij u op de hoogte gesteld van ons voornemen uw verzoek af te wijzen. 
Op …. heeft ….. (locatie) hierover een gesprek tussen u en …… (aanwezigen namens het bevoegd 
gezag) waarin u in de gelegenheid bent gesteld uw standpunt ten aanzien van ons voornemen naar 
voren te brengen.  

De inhoud van dit gesprek heeft ons geen aanleiding gegeven van ons voornemen af te zien, zodat 
wij definitief besluiten ….. (naam kind) niet tot …….. (naam school) toe te laten. De redenen hiervoor 
zijn ….. (ga hier ook in op feiten en omstandigheden die de ouders tijdens het gesprek hebben 
aangevoerd). 

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na ontvangst daarvan, hiertegen 
bezwaar maken bij: 

Stichting Ronduit  
Havinghastraat 22 
1817 DA Alkmaar 
  

Hoogachtend, 

………………………. 
(naam en functie; indien directeur/locatieleider steeds toevoegen: "namens het bestuur van…") 

 
 
 

Een kopie is ook verstuurd aan het bevoegd gezag. 
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Modelbrief: Waarschuwing  
 
 

 

<<Op briefpapier van de school>> 
 
 
Aantekenen  
 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van …………………… 

 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 

In vervolg op het gesprek dat wij met u hebben gevoerd op …………<datum> en na overleg met de 
groepsleerkracht......................<naam leerkracht> ontvangt u deze officiële waarschuwingsbrief. 
Dit is de eerste stap van ons sanctiemodel.   
 

De reden(en) van deze waarschuwingsbrief is/zijn:  
 
De gemaakte afspraken met u en uw zoon/dochter zijn:  

 
Indien uw zoon/dochter zich niet aan de gemaakte afspraken kan maken, zal dit leiden tot een ver-
volgmaatregel. De vervolgmaatregel zal afhankelijk zijn van de ernst van de overtreding van de ge-
maakte afspraken, variërend van een time-out, een schorsing of voornemen tot verwijdering.  

 
Wij hopen dat het niet tot een vervolgmaatregel hoeft te komen en werken graag met u en uw 
zoon/dochter samen om de gemaakte afspraken na te komen. 

 
Hoogachtend, 
namens het bestuur  
van Ronduit 

 
 
……………………… 

Directeur 
 
 
 

 
Een kopie is ook verstuurd aan het bevoegd gezag.  
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Modelvoorbeeld: Verslagformulier time-out, schorsing of verwijdering leerling 
 

Datum incident:  

Naam leerling, geboortedatum:  

Naam leerkracht/ medewerker:  

 
 

Het betreft ongewenst gedrag tijdens 

o Lesuren 
o Vrije situatie 

- Schoolplein 

- Elders, namelijk:  

Het betreft ongewenst gedrag ten aanzien van 

o Leerkracht 
o Medeleerlingen  
o Anderen, te weten:  

 
Korte omschrijving van het incident 

 

 
 
 
 

 
 

 
Ouder(s)/verzorger(s) zijn op de hoogte gesteld 

d.m.v.: 
o Telefonisch contact 
o Huisbezoek  
o Gesprek op school  

De volgende maatregel is genomen: 

o Time-out 
o Schorsing 
o In gang zetten van het protocol tot ver-

wijdering 

 
Datum en tijd:  

Gesproken met:  

  

Datum gesprek ouder(s)/verzorger(s) en de 
school: 

 

 
Afspraken tussen ouder(s)/verzorger(s) en de school: 

 
 
 

 

 
Handtekening ouder(s)/verzorger(s), voor gezien: 
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Modelbrief: Time-out van een leerling 
 

 
Let op: in verband met een mogelijk (juridisch) vervolgtraject conceptbrief altijd vooraf voorleggen 
aan XXX10 
 

<<Op briefpapier van de school>> 
 
 

Aangetekend met bericht van ontvangst en per gewone post verzenden 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van …………………… 

 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 
In vervolg op het gesprek dat wij met u hebben gevoerd op …………<datum> en na overleg met de 
groepsleerkracht......................<naam leerkracht> delen wij u hierbij mede dat met betrekking tot 
uw zoon/ dochter.......................<naam leerling> op ………………<dag en datum> besloten is tot de 

maatregel time-out. Gedurende deze time-out ontzeggen wij....... <naam leerling> de toegang tot de 
school. 
De reden(en) van deze time-out is/ zijn: 
 

De genomen maatregelen met het oog op de time-out zijn:. (denk aan het meegeven huiswerkop-
drachten etc.). 
 

Hoogachtend, 
namens het bestuur  
van Ronduit 
 

 
……………………… 
Directeur 

 
 
Een kopie is ook verstuurd aan het bevoegd gezag. 

  

 
10 Aan degene die hiertoe door het bestuur is aangewezen. 
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Modelbrief: Schorsing leerling 
 

 
Let op: in verband met een mogelijk (juridisch) vervolgtraject conceptbrief altijd vooraf voorleggen 

aan XXX11 
 
<<Op briefpapier van de school>> 
 

 
Aangetekend met bericht van ontvangst en per gewone post verzenden 
 

 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van …………………… 
 
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
In vervolg op het gesprek dat wij met u hebben gevoerd op … <datum> en na overleg met de 
groepsleerkracht....................<naam leerkracht> delen wij u hierbij mede dat uw zoon/doch-

ter..............................<naam leerling> met ingang van ......<datum> tot uiterlijk..........<datum> is 
geschorst. Gedurende deze schorsing ontzeggen wij.......<naam leerling> de toegang tot de school. 
 

De reden(en) die ten grondslag liggen aan deze schorsing is/ zijn:.......................... 
 
De genomen maatregelen met het oog op de schorsing zijn: (denk aan het meegeven huiswerkop-
drachten etc.). 

 
Hoogachtend, 
Namens het bestuur van Ronduit 

 
 
……………………… 
Directeur 

 
 
 

In afschrift aan: 

- Het bestuur 

- De Onderwijsinspectie 

  

 
11 Aan degene die hiertoe door het bestuur is aangewezen. 
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Modelbrief: Voornemen tot verwijdering PO 
 
Toelichting: 
Voordat tot verwijdering kan worden overgegaan dient een (aangetekend) schriftelijk en gemotiveerd 
voornemen tot verwijdering aan de ouders / verzorgers van de leerling te worden meegedeeld waarbij 

de ouders worden uitgenodigd voor een gesprek over dit voornemen. 
 

<<Op briefpapier van de school>> 

Aantekenen 

Geachte….. 
 
Bij deze berichten wij u dat wij het voornemen hebben uw…. (zoon/dochter +naam) van onze school 
(naam + plaatsnaam) te verwijderen. De redenen hiervoor zijn ……. (ondersteuningsbehoefte- zie 
verder bij*- / wangedrag leerling of ouders). 

(vermeld voorts de - data en inhoud van de - gesprekken die hierover hebben plaatsgevonden met 
de groepsleerkracht, de leerplichtambtenaar, ouders / verzorgers etc.). 

Overeenkomstig artikel 40, vijfde lid van de Wet primair onderwijs zullen wij gedurende acht weken 
ons inspannen om een andere school, al dan niet voor speciaal onderwijs, bereid te vinden ….. (naam 
dochter/zoon) toe te laten.  

Indien wij aan het einde van deze periode van acht weken geen school hebben gevonden die bereid 
is …. (naam kind) toe te laten zullen wij nadat wij daarover de groepsleerkracht hebben gehoord, tot 
daadwerkelijke verwijdering overgaan".  

Graag stellen wij u overeenkomstig artikel 4:8 Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid uw 
standpunt hierover kenbaar te maken op ….. (locatie en datum + aanwezigen).  

Hoogachtend, 

 

(naam en functie; indien directeur/locatieleider steeds toevoegen: "namens het bestuur van …").. 

 

In afschrift aan: 

Stichting Ronduit  Alkmaar, dhr.  J. Zijp, Havinghastraat 22, 1817 DA Alkmaar 
Gemeente …naam… , afdeling leerplicht, …adres invoegen…  

Inspectie van het Onderwijs, dhr./ mw. …naam…, ….adres invoegen…. 

Eventuele jeugdzorginstellingen       

 
 
NB. Voor zover het gaat om een verwijdering en verwijzing naar een speciale basisschool van een an-
der samenwerkingsverband dienen de ouders erop te worden gewezen dat zij hun kind dienen aan te 

melden bij dat betreffende samenwerkingsverband. Deze moet opnieuw beslissen over de toelaat-
baarheid tot het speciaal basis onderwijs in dat betreffende samenwerkingsverband. 

* Toevoegen in het voornemenbesluit bij verwijdering wegens niet kunnen voldoen aan de 
ondersteuningsbehoefte. 
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Voor zover van toepassing, 

A. Er is een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven waarin staat dat speciaal onderwijs 
noodzakelijk is, maar de ouders geven daar geen gevolg aan. 

Bij beschikking van ……. (datum) heeft ons samenwerkingsverband …. (naam) bepaald dat uw doch-
ter/zoon …. (naam) op een speciale school (voor basisonderwijs) toelaatbaar is. 

Het bestuur van de speciale school (voor basisonderwijs) van het samenwerkingsverband {vermeld 
naam SWV} te Alkmaar heeft u bij brief van …. (datum) bericht uw dochter/zoon …. (naam) toe te laten 
indien u daarom verzoekt.  

U hebt echter, ondanks ons herhaaldelijk verzoek, zoals blijkt uit ….. (brieven/gesprekken met datum), 
geweigerd … (naam kind) aan te melden bij ….. (naam speciale (basis)school). Wij vatten dit zo op dat 
u niet instemt met de overgang van …. (naam kind) naar …. (naam speciale (basis)school) in de zin van 
artikel 40, derde lid Wet primair onderwijs. Dit betekent dat … (naam kind) in beginsel ingeschreven 
blijft op onze school, terwijl op grond van de genoemde toelaatbaarheidsverklaring is bepaald dat … 
(naam kind) toelaatbaar is tot het speciaal (basis)onderwijs. Bij (bron + data) hebben wij medegedeeld 
waarom wij van mening zijn dat onze school …. (naam kind) niet de vereiste zorg kan bieden. 

B. Er is geen toelaatbaarheidsverklaring, maar de school vindt dat zij niet aan de onder-
steuningsbehoefte kan voldoen. 

Op grond van … (feiten, omstandigheden, onderzoeksrapporten, verslagen vergaderingen team en an-

derszins) zijn wij tot de conclusie gekomen dat …… (naam kind) extra ondersteuningsbehoeften heeft 
in de vorm van …. (leg uit). 

Op grond van (feiten, omstandigheden, onderzoeksrapporten, verslagen vergaderingen team en an-
derszins) zijn wij tot de conclusie gekomen dat onze school niet kan voorzien in de genoemde onder-
steuningsbehoeften. (Betrek hierbij de volgende voorwaarden: groepsgrootte, samenstelling groep als 
gevolg van Passend Onderwijs, effect op onderwijs aan reeds aanwezige leerlingen, deskundigheid per-
soneel, beschikbaarheid personeel (tekort/ziekteverzuim), de mogelijkheden van begeleiding door de 

ouder, benodigde middelen (kosten extra personeel), de gevergde aanpassing in de organisatie, de 
begeleiding en het onderwijs, werkdruk). 

Voeg voor zover van toepassing in; 

Dit hebben wij u bij brief van ….. bericht. In deze brief hebben wij u er op gewezen dat naar ons oordeel 
voor … (naam kind) plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs noodzakelijk is. Wij hebben 
u met het oog daarop erop gewezen dat voor toelating tot het speciaal (basis)onderwijs een dienover-
eenkomstige toelaatbaarheidsverklaring van ons samenwerkingsverband …. (naam) vereist is (artikel 
40, tweede lid Wet Primair Onderwijs) en dat u …. (naam kind) hiertoe moet aanmelden. U hebt …. 
(wijze waarop) echter aangegeven …. (naam dochter/zoon) hiertoe niet bereid te zijn. 

Voeg voor zover van toepassing in;  

Dit hebben wij u bij brief van ….. (datum) bericht. In deze brief hebben wij u er op gewezen dat naar 
ons oordeel voor … (naam kind) plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs noodzakelijk is. 
Overeenkomstig artikel 40, tweede lid, Wet primair onderwijs heeft de toelatingscommissie van ons 
samenwerkingsverband …. (naam) op ….. (datum) beslist dat …. niet toelaatbaar is tot het speciaal 
(basis)onderwijs.  

Bij deze berichten wij u dat wij desalniettemin vasthouden aan onze opvatting dat onze school gezien, 
……………. (motiveren) niet in staat is om aan … (naam kind) de bovengenoemde vereiste ondersteuning 
te bieden. 
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Modelbrief: Voornemen tot verwijdering (V)SO 

 
<<Op briefpapier van de school>> 

Aantekenen 

 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van: 

 
   
 

Betreft: voornemen tot verwijdering van ..naam..,  geboortedatum ..datum.. 
 
Alkmaar, …datum.. 

   

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Hierbij bevestig ik de mondelinge mededeling dat de Commissie van Begeleiding (CvB) van De Spi-

naker ……{locatienaam} een verzoek heeft gedaan aan de directeur/bestuurder van Ronduit tot ver-
wijdering van uw zoon/ dochter ……….(naam) van de huidige locatie. De directeur/bestuurder heeft 
hiertoe een mandatering afgegeven. 
 

Na het horen van de betrokken docent op …………..(datum) en de Inspectie van het onderwijs op 
…..(datum) zien wij de volgende redenen voor verwijdering: 
….beschrijving aard van de verwijdering, met redenen omkleed…… 

Een gedetailleerd verslag van de gebeurtenissen en het beschikbare dossier, die geleid hebben tot 
het verzoek tot verwijdering, zijn bij de CvB van De Spinaker {locatie noemen} aanwezig. 
 
Door het genoemde gedrag van …naam… bestaat gegronde vrees voor de veiligheid van het perso-

neel, de andere leerlingen of voor de ongestoorde voortgang van het onderwijs. Wij willen u er dan 
ook op wijzen dat wij …………………..(naam) gedurende de verwijderingsprocedure de toegang tot de 
school ontzeggen. 

 
Overeenkomstig artikel 40, 18e lid van de Wet op de Expertisecentra zullen wij ervoor zorgdragen dat 
een andere locatie/een andere school bereid is …………………(naam zoon/dochter) een passend on-
derwijsaanbod te doen en toe te laten. Voor de periode dat er nog geen inschrijving op een andere 

locatie of een andere school heeft plaatsgevonden, zal …….(naam) een huiswerkarrangement aan-
geboden krijgen. 
 
Graag stellen wij u in de gelegenheid uw standpunt ten aanzien van de voorgenomen verwijdering 

kenbaar te maken op ………………………(locatie en datum + aanwezigen). 
 
 

Hoogachtend, 
 
Namens het bestuur van Ronduit, 
{naam en achternaam, directeur De Spinaker {locatie noemen}, 

 
 
 

 
In afschrift aan: 
Stichting Ronduit  Alkmaar, dhr.  J. Zijp, Havinghastraat 22, 1817 DA Alkmaar 

Gemeente …naam… , afdeling leerplicht, …adres invoegen…  
Inspectie van het Onderwijs, dhr./ mw. …naam…, ….adres invoegen…. 

Eventuele jeugdzorginstellingen       
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Modelbrief: Definitief besluit tot verwijdering  
 
Toelichting: 
Uitgangspunt is een brief waarin u, nadat u de ouders/verzorgers over het voornemen hebt gehoord, 

aan uw voornemen vasthoudt en definitief tot verwijdering overgaat.  

Algemeen kader definitief besluit: 

"Aantekenen” 
 
Geachte …… 

Bij brief van ……. hebben wij u op de hoogte gesteld van ons voornemen …. (naam kind) van onze 
school te verwijderen. Op …. heeft ….. (locatie) hierover een gesprek tussen u en …… (aanwezigen 

namens het bevoegd gezag) waarin u in de gelegenheid bent gesteld uw standpunt ten aanzien van 
ons voornemen naar voren te brengen. Hierbij berichten wij u dat dit gesprek ons geen aanleiding 
gegeven heeft om van ons voornemen af te zien, zodat wij definitief hebben besloten ….. (naam 
kind) van onze school te verwijderen. Voor de goede orde zetten wij u onze motivering hiervoor 
nogmaals uiteen. 

(ingaan op wat de ouders tijdens het gesprek naar voren hebben gebracht). 

Overeenkomstig artikel 40, vijfde lid van de Wet primair onderwijs en/of artikel 40, 18e lid van de 
Wet op de Expertisecentra hebben wij, ingaande …. gedurende acht weken ons ingespannen om een 
andere school, al dan niet voor speciaal onderwijs, bereid te vinden uw ….. (dochter/zoon + naam) 
toe te laten. (ingaan op de specifieke situatie, onvoldoende zorg of wangedrag). 

Aangezien wij na een periode van acht weken zoeken geen school hebben gevonden die bereid is …. 
(naam kind) toe te laten hebben wij eerst nog de heer / mevrouw … (naam betrokken groepsleer-
kracht) gehoord. Deze heeft ons geen nieuwe feiten of omstandigheden kunnen meedelen op grond 
waarvan wij ons ingenomen standpunt dienen te wijzigen. 

Op grond van het hiervoor gemelde, bericht het bestuur Ronduit te Alkmaar u hierbij tot daadwerke-
lijke verwijdering over te gaan van uw …..(zoon/dochter + naam) en aldus vanaf heden de toegang 
tot de school te zullen weigeren. 

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na vandaag hiertegen bezwaar 
maken bij: 

Stichting Ronduit  
Havinghastraat 22 
1817 DA Alkmaar 

 
 

Hoogachtend 
 
………………………………………….. 
(naam en functie; indien directeur/locatieleider steeds toevoegen: "namens het bestuur van …") 
 
In afschrift aan: 
Stichting Ronduit  Alkmaar, dhr.  J. Zijp, Havinghastraat 22, 1817 DA Alkmaar 

Gemeente …naam… , afdeling leerplicht, …adres invoegen…  
Inspectie van het Onderwijs, dhr./ mw. …naam…, ….adres invoegen…. 
Eventuele jeugdzorginstellingen       
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Modelbrief: Gemaakte afspraken met ouders (incl. waarschuwing) 

 
 

<<Op briefpapier van de school>> 
 
Aangetekend met bericht van ontvangst en per gewone post 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van ………….. 
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Per brief van <datum> heeft ondergetekende als directeur van ….(naam school)  een aantal afspra-
ken met u vast gelegd over de wijze waarop <naam school>, de school van uw zoon/dochter en u 

met elkaar zullen communiceren. 
 
Deze afspraken betreffen – kortweg gezegd – <samenvatting gemaakte afspraken>. 

 
Middels deze brief informeren wij u nogmaals over de gemaakte afspraken.  
Indien de gemaakte afspraken niet nagekomen worden, zijn wij genoodzaakt vervolgmaatregelen te 
treffen conform ons Protocol aanvaardbaar gedrag van ouders.  
 
Uiteraard gaan wij ervan uit dat wij in goed contact kunnen blijven met u als ouder van {naam leer-
ling} en dat de gemaakte afspraken onze samenwerking in het belang van uw zoon/dochter blijvend 

nagekomen kunnen worden. 
 
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.  
   

Hoogachtend, 
Namens het bestuur, 
 

 
Naam, achternaam, functie van contactpersoon van het bestuur 
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Modelbrief: Ontzegging toegang ouder(s)/verzorger(s) 

 
 

<<Op briefpapier van de school>> 
 
Aangetekend met bericht van ontvangst en per gewone post 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van ………….. 
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Per brief van <datum> heeft ondergetekende als directeur van ….(naam school)  een aantal afspra-
ken met u vast gelegd over de wijze waarop <naam school>, de school van uw zoon/dochter en u 

met elkaar zullen communiceren. 
 
Deze afspraken betroffen – kortweg gezegd – de omstandigheid dat u (voorbeeld: met respect met en 

over de medewerkers van de school zult spreken, leerlingen van de school op het schoolplein en bin-
nen de school niet aan zult spreken op hun gedrag, vertrouwen stelt in de wijze waarop de school 
voor ……. het onderwijs verzorgt en zich zult houden aan formeel vastgestelde schoolspecifieke af-
spraken). <samenvatting gemaakte afspraken> 

 
De laatste maanden hebben zich diverse incidenten voorgedaan waarbij u zich niet aan de gemaakte 
afspraken heeft gehouden. <opsomming van incidenten> 

 
In vele contacten van u met de school bent u meer dan bedreigend over gekomen. 
 
Op <datum> bent u de school binnengekomen en heeft u eerst (voorbeeld: verbaal en vervolgens fy-

siek de directeur en een leerkracht bedreigd. Nadat de directeur u had gewezen op de gemaakte af-
spraken heeft zij/hij u gesommeerd om de school te verlaten) <weergave incident> 
 

Deze gebeurtenis vormde de welbekende druppel die de emmer doet overlopen. Naar aanleiding van 
deze gebeurtenis zien de directeur van <naam school>en de algemeen bestuurder van Stichting 
Ronduit zich genoodzaakt te besluiten tot de volgende maatregel. 
 

U wordt de toegang tot <naam school> te <plaats vestiging school> en de daartoe behorende omlig-
gende terreinen tot nader order ontzegd. Bij overtreding van dit verbod zult u met behulp van de wijk-
agent worden verwijderd. Deze is over deze ontzegging ingelicht. 
 

Ook wordt aan u tot nader order een contactverbod opgelegd met medewerkers van de school, zowel 
per telefoon, post, fax als per e-mail. Dit verbod geldt niet voor de algemeen gangbare korte medede-
lingen betreffende <naam leerling> die niet kunnen wachten en nodig zijn voor een goede voortgang 

van het onderwijs zoals ziekmelding en lichamelijke belemmeringen om aan bepaalde lessen volledig 
mee te doen.  
 
De school zal telkens wanneer dit voor het onderwijs aan <naam leerling> noodzakelijk is u apart uit-

nodigen om dit te komen bespreken. 
 
In de week van <datum in laatste week ontzegging> zullen wij met u bespreken of het mogelijk is bo-

venstaande verboden op enigerlei wijze te versoepelen.  
   
Hoogachtend, 
Namens het bestuur, 

 
 
Naam, achternaam, functie van contactpersoon van het bestuur 
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