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Regeling Verwijderen van een leerling 

 
 
Ingangsdatum : 12 mei 2011 
Vastgesteld d.d. : 11 mei 2011 
Vastgesteld door : Topkring 
 
 
 
Definitie 
1. Verwijderen is het definitief doen verlaten van een leerling van de school. 
 
Bevoegdheid 
2. De beslissing over verwijdering van een leerling berust bij het bevoegd gezag (Wpo 40). 
3. Op grond van het managementstatuut dan wel de onderlinge taakverdeling tussen bestuur en 

directeur is de uitvoering van de verwijderingsprocedure gemandateerd aan de schooldirecteur. De 
directeur treedt dus op namens het bevoegd gezag. De mandatering behelst niet het beslissen 
inzake een bezwaar van de ouders/verzorgers tegen een verwijderingsbesluit (→ punt 13). 

 
Procedure 
4. De directeur hoort de betrokken medewerker alvorens te besluiten tot verwijdering over te gaan. 

(Wpo 40). De directeur kan ook andere medewerkers en externe deskundigen horen. 
5. De directeur kan de onderwijsinspecteur informeren dan wel raadplegen alvorens het voornemen 

tot verwijdering aan de ouders/verzorgers bekend te stellen.  
6. De directeur kan de leerplichtambtenaar informeren dan wel raadplegen alvorens het voornemen 

tot verwijdering aan de ouders/verzorgers bekend te stellen. 
7. De directeur hoort de ouders/verzorgers/verzorgers en eventueel het kind over zijn voornemen tot 

verwijdering (Wpo 63). De directeur nodigt daartoe de ouders/verzorgers (en kind) uit voor een 
gesprek op school. Indien de ouders/verzorgers/verzorgers geen gehoor geven aan de uitnodiging 
voor een gesprek kan de directeur de ouders/verzorgers niet horen en neemt hij het besluit zonder 
de ouders/verzorgers gehoord te hebben. 

8. De directeur zendt de ouders/verzorgers per e-mail/brief een gemotiveerd besluit, waarbij wordt 
gewezen op de mogelijkheid binnen 6 weken bezwaar in te dienen bij het bevoegd gezag. (→ punt 
13) 

9. De directeur zendt de onderwijsinspecteur, leerplichtambtenaar en het bestuur een afschrift van het 
schriftelijk besluit om de leerling te verwijderen. 

10. Daadwerkelijke verwijdering vindt niet plaats dan nadat is voorzien in de opvang van de leerling 
op een andere school/instelling onmiddellijk na de verwijdering (Wpo 40). 

11. De directeur spant zich aantoonbaar (dus schriftelijk gedocumenteerd) in om voor de te 
verwijderen leerling een andere school/instelling te vinden (Wpo 40). 

12. Indien 8 weken na het besluit tot verwijdering geen school/instelling is gevonden voor de te 
verwijderen leerling, is het bestuur bevoegd de leerling definitief te verwijderen, dus zonder dat in 
de opvang op een andere school/instelling is voorzien. Indien eerder in opvang is voorzien, wordt 
de verwijdering geacht te hebben plaatsgevonden op het moment van inschrijven op de 
school/instelling van plaatsing. 

13. De directeur kan om zwaarwegende redenen beslissen de leerling te schorsen voor de tijd tussen 
het verwijderingsbesluit (→ punt 7) en de definitieve verwijdering (→ punt 11), dus maximaal 8 
weken (→ Regeling Schorsen van een leerling). 
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14. Binnen 6 weken na de bekendmaking van het verwijderingsbesluit kunnen de ouders/verzorgers 
bij het bevoegd gezag schriftelijk bezwaar maken tegen de beslissing. Het bevoegd gezag beslist 
binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift. Alvorens te beslissen hoort het bevoegd 
gezag de ouders/verzorgers (Wpo 63). Indien de ouders niet reageren op een oproep voor een 
gesprek, kan het bevoegd gezag de ouders niet horen en zal het bevoegd gezag beslissen zonder de 
ouders/verzorgers gehoord te hebben. 

15. Alvorens te beslissen hoort het bevoegd gezag de directeur. 
16. Een bezwaarschrift schort de verwijderingstermijn op voor de duur van behandeling van het 

bezwaarschrift. 
17. Het bevoegd gezag deelt de beslissing op het bezwaar schriftelijk aan de ouders/verzorgers mee en 

stuurt de onderwijsinspecteur en leerplichtambtenaar daarvan een afschrift. 
 
Documentatie 
18. De directeur documenteert de aanleiding van de verwijdering en de achterliggende motieven en 

houdt  - mede ten behoeve van het bestuur - verslag bij van de communicatie met de 
ouders/verzorgers/leerling, medewerkers en anderen over de verwijdering. 

 


