
 
Procedure schorsing en verwijdering 
 
Bij grensoverschrijdend gedrag kan Het Passer College overgaan tot schorsing dan wel 
verwijdering van een leerling. Hiervoor geven de artikelen 40 en 61 van de WEC 
aanwijzingen. Onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan seksuele intimidatie, 
bedreiging, geweld, bezit/handel/gebruik van verdovende middelen en/of wapens. 
 
Schorsing 
Wanneer zich incidenten (structureel dan wel incidenteel) hebben voorgedaan die dusdanig 
van aard zijn dan maakt dit een schorsing noodzakelijk. Tijdens deze schorsingsperiode kan 
de leerling zijn gedrag/acties overdenken. Een reflectie van het gedrag/acties is voor Het 
Passer College doel en uitgangspunt. Daarnaast vormt het een protectieve maatregel ten 
opzichte van medewerkers en leerlingen. 
Schorsen gebeurt door de locatieleider in samenspraak met de algemene directie en het 
bestuur. Leerplicht en de inspectie worden ook betrokken. Al deze partijen worden op de 
hoogte gebracht van het voorval en het voornemen tot schorsing over te gaan. Ouders en 
verzorgers wordt duidelijk gemaakt waarom wordt geschorst, hoe de schorsingstermijn 
ingevuld wordt door de leerling als het gaat om schoolwerk. Voor alle partijen dient duidelijk 
te zijn welk gedrag gewenst is en verwacht wordt bij terugkeer naar school (na verloop van 
de schorsingstermijn). 
 
Verwijdering 
Verwijdering is een laatste middel om de veiligheid en een voortgang van het 
onderwijsproces te waarborgen. Deze maatregel vergt dan ook meer uitleg en eisen dan het 
schorsen. Ouders/verzorgers zijn in de mogelijkheid om tegen de beslissing in beroep te 
gaan. Dit staat verwoord in de Algemene wet bestuursrecht (AWB). Hiervoor worden 
ouders/verzorgers gehoord door de algemeen directeur. 
Het bevoegd gezag beslist niet eerder op de bezwaren dan: 
na overleg met de inspecteur en desgewenst met andere deskundigen. 
nadat de ouders kennis hebben kunnen nemen van de op de beslissing betrekking 
hebbende adviezen of rapporten. 
de ouders opnieuw zijn gehoord. 
 
Zowel bij schorsing als bij verwijdering dient Het Passer College zich in te spannen om een 
vervangende onderwijsvorm voor de leerling te zoeken. Wanneer dit na acht weken niet 
gelukt is en Het Passer College overlegt dit door de ontwikkelde documenten naar aanleiding 
hiervan, dan zijn ouders/verzorgers en leerling zelf verantwoordelijk voor het vinden van een 
nieuwe onderwijsplek. 
 
In de periode tot aan verwijderen blijft de leerling in principe op school. Mocht de leerling in 
welke vorm dan ook een gevaar vormen voor medewerkers en leerlingen van Het Passer 
College, dan wacht de leerling de verwijdering thuis af. Hij/zij krijgt schoolmaterialen mee om 
thuis het onderwijsleerproces voort te zetten. 
 



 
Protocol schorsing en verwijdering 
 
Dit protocol geeft weer welke concrete stappen Het Passer College volgt wanneer sprake is 
van schorsing dan wel verwijdering. Dit is belangrijk voor zowel medewerkers als 
ouders/verzorgers voor een vlot verloop van de te doorlopen procedure en vooraf 
duidelijkheid over verwachtingen en mogelijkheden. 
 
Het stappenplan 
 

1. De locatieleider wordt door de teamleider/afdeling coördinator in kennis gesteld van 
de klachten/problemen. 

2. De locatieleider hoort de betrokkenen. 
3. De locatieleider informeert de ouders over de mogelijkheid tot schorsen en 

verwijderen van de leerling. 
4. De locatieleider deelt een waarschuwing uit of gaat over tot schorsen of verwijderen 

(bij een zeer ernstig incident of structurele ongewenste gebeurtenissen) en licht 
hierover de algemeen directeur , het bestuur, de inspectie en leerplicht in. 

5. De locatieleider deelt de duur en aard van de waarschuwing of schorsing (of termijn 
ten aanzien van verwijderen) schriftelijk aan ouders/verzorgers mee. 

6. Tijdens de schorsingstermijn krijgt de leerlingen schoolwerk mee naar huis om te 
maken zodat het onderwijsleerproces continueert. 

7. Bij verstrijken van de waarschuwings-/schorsingstermijn wordt een evaluatief gesprek 
gevoerd. De leerling kan nadien weer naar school. 

8. Wanneer waarschuwen of schorsen niet hielp, worden ouders/verzorgers schriftelijk 
ingelicht over het voornemen tot verwijderen van de leerling. 

9. De ouders/verzorgers worden geïnformeerd over de mogelijkheid van bezwaar 
indienen bij het College van Bestuur binnen een termijn van 6 weken. 

10. Het College van Bestuur neemt binnen vier weken na ontvangst van het 
bezwaarschrift een besluit. 

11. Het Passer College zoekt een andere school die bereid is de leerling toe te laten. Als 
dit na verstrijken van acht weken niet gelukt is, mag Het Passer College de leerling 
verwijderen zonder aansluitende mogelijkheden als onderwijs veilig te stellen. 
Voorwaarde is het bewijs van inspanning hiervoor. Het vastleggen en archiveren van 
alle ondernomen acties. 

12. Inspectie en leerplicht worden over voornoemde punten ingelicht. 
 


