
 
 
 
 
 

PROCEDURE SCHORS ING EN VERWIJDERING  

Interne schorsing 

De afdelingsleider kan, bij voorkeur in overleg met de mentor, nadat de leerling gehoord is, een leerling 
voor een periode van ten hoogste drie lesdagen de toegang tot de lessen ontzeggen in de volgende 
gevallen: 

• Als de leerling door zijn/haar gedrag in of buiten de school bij herhaling op medeleerlingen 
een nadelige invloed heeft. 

• Bij ernstige of voortdurende nalatigheid (o.a. spijbelen). 
Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk medegedeeld aan de betrokken leerling en aan diens 
ouders, voogden of verzorgers, alsmede de rector. In geval van schorsing houdt dit voor de leerling in 
dat deze op de dag (of dagen) dat hij/zij geschorst is, schoolwerk maakt op school, van 8.30 tot 16.00 
uur in een aparte ruimte. 
Wanneer een leerling driemaal is geschorst, wordt geadviseerd een andere school te zoeken. 
 

Externe schorsing 

De rector kan de leerling voor één of meerdere dagen schorsen waarbij de leerling geen toegang heeft 
tot het gebouw (extern schorsen). Dat kan bijvoorbeeld als de leerling zich schuldig maakt aan 
wangedrag, zoals het gebruik van vuurwerk of het gebruik van drugs. 
 

• De maximale duur van een externe schorsing bedraagt vijf lesdagen. 

• Het besluit tot schorsing wordt onmiddellijk aan de leerling en de ouders/verzorgers 
medegedeeld en binnen drie dagen schriftelijk bevestigd. 

• De rector brengt de inspecteur op de hoogte van een schorsing van langer dan één dag. 

• Externe schorsing kan reden zijn om een leerling te adviseren een andere school te zoeken. 

Verwijdering van school 

De rector kan met instemming of op voorstel van de afdelingsvergadering een leerling definitief de 
toegang tot de school ontzeggen in de volgende gevallen: 

• Bij zeer ernstig wangedrag. Waaronder kan worden verstaan: diefstal, handel in drugs of 
vuurwerk, het moedwillig ernstige schade toebrengen aan een persoon, andermans 
eigendommen en/of  eigendommen van de school. 

• Bij ernstig verzet tegen de aanwijzingen van de docenten of het personeel. 

• Bij herhaling van eerder in behandeling genomen conflictsituaties. 

• Bij risicovol en/of agressief gedrag zonder uitzicht op verbetering. 
 
De rector kan slechts besluiten tot definitieve verwijdering van een leerling, nadat deze en – indien 
deze minderjarig is – ook zijn/haar ouders en/of verzorgers, in de gelegenheid is of zijn gesteld, 
hierover te worden gehoord. Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling geschiedt slechts 
na overleg met de inspectie. Hangende dit overleg kan de betreffende leerling extern worden 
geschorst tot een maximum aantal dagen van vijf. Het overleg strekt er mede toe, na te gaan op welke 
andere wijze de betrokken leerling onderwijs zal kunnen volgen. 
 



 
 
 
 
 
De rector stelt de inspectie schriftelijk en met opgave van redenen van een definitieve verwijdering in 
kennis. Een besluit tot definitieve verwijdering wordt schriftelijk en met opgave van redenen aan de 
betrokken leerling en – indien deze minderjarig is – ook aan diens ouders, voogden of verzorgers 
meegedeeld. Daarbij wordt gewezen op de mogelijkheid tot verzoek om herziening van het besluit. 
Binnen dertig werkdagen na dagtekening van de mededeling van betreffende definitieve verwijdering 
kan door de leerling of indien de leerling minderjarig is door zijn ouders/verzorgers schriftelijk worden 
verzocht om herziening van het besluit. 
 
Indien een verzoek tot herziening wordt ingediend, neemt de rector zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 
binnen dertig werkdagen na ontvangst van het verzoek, na overleg met de inspectie en desgewenst 
andere deskundigen, een beslissing over het verzoek. Daarbij geldt de eis dat eerst de leerling en/of 
zijn ouders/verzorgers in de gelegenheid  zijn gesteld om te worden gehoord en kennis te nemen van 
de op het besluit betrekking hebbende adviezen of rapporten. 
Gedurende de behandeling van het verzoek om herziening van een besluit tot definitieve verwijdering 
kan de rector de betrokken leerling de toegang tot school ontzeggen. 
 
Indien is overgegaan tot definitieve verwijdering, vindt geen teruggave van betalingen plaats. 
 
Indien tot definitieve verwijdering van een leerling is besloten en desbetreffende leerling nog volledig 
leerplichtig is, is de school verplicht een andere opleidingssituatie voor deze leerling te zoeken. 


