
 
Inspectie Onderwijs 
Uitvoeringsorganisatie Onderwijs en Wetenschappen 
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 

 

NIEUWSBRIEF 
 
 

SCHORSING EN 
VERWIJDERING 
De meeste leerlingen krijgen nooit met 
schorsing of verwijdering te maken. Maar soms 
ziet het bevoegd gezag (het schoolbestuur) 
geen andere uitweg dan een leerling te 
schorsen of zelfs te verwijderen. Het is dan in 
het belang van alle partijen - de leerling, zijn 
ouders, het bevoegd gezag en de school - dat 
de regels en procedures die de onderwijswetten 
voorschrijven, zorgvuldig worden uitgevoerd, en 
worden ingekaderd in beschreven schoolbeleid. 
Het bevoegd gezag van een school heeft de 
bevoegdheid leerlingen toe te laten, te 
schorsen en te verwijderen. Vaak is deze 
bevoegdheid echter overgedragen aan de 
schooldirecteur. 
 

WETGEVING 
Op Curaçao zijn de wettelijke kaders voor 
schorsing en/of verwijdering vastgelegd in de 
Lands-verordening Funderend Onderwijs (lv 
FO) en in het Landsbesluit scholen vwo, havo 
en vsbo (lb vwo havo vsbo). 
Artikel 20 lid 4 van de lv FO luidt: 
4. Voordat wordt besloten tot schorsing van drie 

dagen of meer of definitieve verwijdering, hoort het 

bevoegd gezag de terzake ingevolge artikel 6 met 

het uitoefenen van het toezicht belaste instantie, de 

eilandelijke leerplichtambtenaar, de betrokken leer-

kracht en de betrokken ouders. Definitieve ver-

wijdering van een leerling vindt niet plaats dan 

nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorggedragen 

dat een andere school bereid is de leerling toe te 

laten. 
Artikel 15 lid 1 – 3 van het LB scholen vwo, 
havo en vsbo luidt: 
1. Het bevoegd gezag kan onder opgaaf van redenen 

tot definitieve verwijdering van een leerling 

overgaan, nadat zijn ouders, voogden of verzorgers 

in de gelegenheid zijn gesteld hierover te worden 

gehoord. 

Een leerling wordt op grond van onvoldoende 

vorderingen niet in de loop van een schooljaar 

verwijderd. 
2. De definitieve verwijdering geschiedt slechts na 

overleg met de met het uitoefenen van het toezicht 

daarop belaste instantie. 

3. Het bevoegd gezag stelt de met het uitoefenen van 

het toezicht daarop belaste instantie en de ouders, 

voogden of verzorgers schriftelijk in kennis van een 

definitieve verwijdering. 
Conform deze wettelijke kaders kan het 
volgende vermeld worden. 
 

SCHORSING 
Schorsing houdt in dat een leerling tijdelijk geen 
toegang heeft tot de school waar hij is 
ingeschreven. De schorsing mag niet 
afhankelijk gesteld worden van een geldelijke 
bijdrage van de ouders (lv FO art 20 lid 1). In de 
wet wordt niet voorzien in een maximale duur 
van een schorsing. Maar het is wel wenselijk 
om een leerling maximaal vijf schooldagen per 
keer te kunnen schorsen, zodat het leerproces 
niet ernstig verstoord wordt. De leerling moet 
daarna in beginsel weer toegelaten worden op 
school. De gedachte achter het maximum van 
vijf dagen is dat voortdurend serieus moet 
worden bekeken of de omstandigheden nog 
steeds zo zijn als toen de schorsing werd 
uitgesproken, of dat ze, bijvoorbeeld na de 
‘afkoelingsperiode’ of bemiddelingsgesprekken, 
zijn gewijzigd waardoor de schorsing kan 
worden beëindigd. De invalshoek is primair het 
belang van de, zo veel mogelijk ononderbroken, 
schoolloopbaan van de leerling. Als de leerling 
opnieuw wordt geschorst of als de schorsing 
wordt verlengd, moet de schooldirecteur 
hiervoor een nieuw besluit nemen. Een 
uitzondering op de maximale duur van een 
schorsing vormt de schorsing die ingaat, terwijl 
er overleg gaande is over de definitieve 
verwijdering van een leerling. De schorsing 
duurt in dat geval net zo lang als de tijd die 
nodig is om over de eventuele verwijdering te 
beslissen. Het is wel de bedoeling van de 
wetgever dat ook hier het belang van de 
leerling steeds in het oog wordt gehouden. 
De directeur (het bevoegd gezag) informeert de 
leerling (en wanneer de leerling nog geen 21 
jaar is ook de ouders) in ieder geval schriftelijk 
over:  
- de reden en duur van de schorsing; 
- de mogelijkheid van bezwaar; 
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- de manier waarop dit bezwaar 
kenbaar gemaakt moet worden. 
 
In een ongewone, spoedeisende situatie kan 
het schriftelijke besluit tot schorsing later 
volgen. De school moet leerling en ouders wel 
zo spoedig mogelijk horen. Bij een schorsing 
van meer dan één dag is de directeur verplicht 
ook de Inspectie van het Onderwijs en de 
leerplichtambtenaar op de hoogte te stellen.  
 

VERWIJDERING 
Een leerling verwijderen is een uiterste 
maatregel die door de wetgever aan strikte 
voorwaarden is gebonden. In deze paragraaf 
gaan we daar nader op in. 
Voordat het bevoegd gezag het besluit tot ver-
wijdering kan nemen, moet het de ouders, 
voogden of de verzorgers, de betrokken leer-
kracht(en), de schooleider, de Onderwijs-
inspectie, de leerplichtambtenaar en de leerling 
(ouder dan 12 jaar) horen. 
Zodra het besluit tot verwijdering genomen is, 
zet het bevoegd gezag de volgende stappen: 
-  Het informeert de leerling (en wanneer de 

leerling nog geen 21 jaar is ook de ouders) 
in ieder geval schriftelijk over de verwijdering 
en de reden daarvan. 

 

 
-  Het informeert leerling en eventueel de 

ouders over de manier waarop bezwaar 
tegen de verwijdering gemaakt kan worden. 

-  Het stuurt een kopie van zijn brief naar de 
Inspectie van het Onderwijs en de leerplicht-
ambtenaar. 

Als de leerplichtambtenaar constateert dat een 
leerling door zijn school onrechtmatig is uitge-
schreven, meldt hij dat binnen twee werkdagen 
aan de inspectie van het Onderwijs. Een kopie 
van de melding wordt aan de directeur van de 
school gestuurd. In bepaalde gevallen kan de 
directeur verplicht worden de leerling weer in te 
schrijven. 
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PROCEDURE VERWIJDERING 

(FLOW CHART) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorstel bevoegd gezag 
verwijdering leerling 

BG stuurt brief en dossier leerling 
naar inspectie en leerplicht afd. 

Verwijdering? Leerling blijft op school. 
Krijgt brief bevoegd gezag 

nee 
Leerplichtig? Suggesties geven waar de onderwijs-

loopbaan vervolgd kan worden 

nee 

ja 

ja 

nee  Overgang schriftelijk 
bevestigen door 
schoolbesturen  

ja 

Plaatsing op school 
van hetzelfde bevoegde  

gezag? 

Vervolggesprek tussen 
Ouders, Leerling, 
Bevoegd gezag en 

leerplichtambtenaar  

Vervolggesprek tussen 
Ouders, Leerling, 
Bevoegd gezag en 
leerplichtambtenaar  

Schoolleider stuurt schorsingbrief 
met redenen omkleed aan ouders, 

BG en IO.  

Leerling krijgt schorsing.  

Direct na schorsing 

Binnen maximaal 1 week 

Binnen twee werkdagen 

Binnen maximaal 1 week 

Binnen 2 dagen 

Binnen maximaal 1 week 

Binnen 1 dag 

Binnen 2 dagen 

Binnen 3 dagen 

Binnen maximaal 1 week 

Gesprek ter besluitvorming verwijdering. 
-bevoegd gezag 
-schoolleider 
-leerkracht(en) 
-onderwijsinspectie 
-leerplichtambtenaar 
-SMAT 

SMAT 
SMAT 

SMAT 
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