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Nederland kent een Leerplichtwet. De verplichting om te zorgen, dat een kind als leerling van een school staat 
ingeschreven, begint op de eerste schooldag van de maand volgende op die waarin  het kind de leeftijd van vijf 
jaar bereikt. Deze leerplicht eindigt op de achttiende verjaardag of wanneer er sprake is van behaalde 
startbekwaamheid in het beroepenveld. Vanuit dit oogpunt is in Nederland toelating regel en niet-toelating of 
verwijdering uitzondering. Kortom, een leerling mag in beginsel niet van onderwijs verstoken zijn. 

 
Gelukkig geeft het gedrag van leerlingen zelden aanleiding tot onoverkomelijke problemen in een groep of 
school. Toch kan het zo zijn dat het bevoegd gezag (directeur bestuurder/College van Bestuur) zich 
genoodzaakt ziet een leerling te schorsen en/of te verwijderen. Het kan voorkomen dat een leerling of (een van 
zijn) ouders grenzen overschrijdt en/of gedrag vertoont dat niet acceptabel is omdat daarmee de veiligheid van 
de leerling zelf, dat van medeleerlingen of van leerkrachten in gevaar wordt gebracht. Dit protocol is bedoeld 
om de procedure hierover inzichtelijk en transparant te maken en daarmee een bijdrage te leveren aan een 
juiste en zorgvuldige uitvoering. In de schoolgids zijn ook de aangepaste regels over schorsing en verwijdering 
te vinden. 

 
De maatregelen die kunnen worden getroffen hebben als doel de veiligheid van leerlingen, 
leerkrachten en anderen te waarborgen. 

 
    Dit protocol is na verkregen instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van  
    Stichting Nutsscholen Breda vastgelegd.  
 

INLEIDING 
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Soms leiden pedagogische maatregelen in de vorm van lichte sancties of interventies zoals gesprekken, extra 
afspraken, contact met ouders e.d. onvoldoende tot een oplossing of verbetering van het ongewenste gedrag. 
Ook kan het zijn dat het gedrag zodanig is dat direct tot een time-out of schorsing wordt besloten. 

De maatregel zal qua aard, zwaarte en gevolgen evenredig zijn aan het gedrag dat tot de maatregel aanleiding 
geeft. Dit betekent dat er sprake kan zijn van een ordemaatregel, een disciplinaire maatregel of een maatregel 
in het belang van het kind en/of de school. De volgende maatregelen zijn mogelijk: 

1) Time-out; 
2) Schorsing; 
3) Verwijdering. 

 
Naast het gedrag van leerlingen, kan ook het gedrag van ouders/verzorgers aanleiding geven tot het nemen 
van maatregelen. Voor ouders die de rust van het onderwijsproces verstoren, is een vierde maatregel 
mogelijk: 

 
4) (Tijdelijke) ontzegging van toegang tot schoolgebouw en schoolterrein. Bij herhaald gedrag kan dit 

leiden toto schorsing, dan wel verwijdering van de leerling. 

Indien sprake is van zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag door een leerling of diens ouders kan naast het 
opleggen van een time-out of een besluit tot schorsing of verwijdering, ook aangifte worden gedaan bij de 
politie. 

 

 

Bij de toepassing van maatregelen worden de volgende algemene maatstaven in alle gevallen in acht genomen: 
 

1. Consistente toepassing: gelijke gevallen worden gelijk behandeld. Op hetzelfde wangedrag moet dus 
dezelfde maatregel volgen, behalve indien sprake is van herhaald wangedrag. Bij herhaald 
wangedrag kan een zwaardere maatregel worden getroffen. 

2. Evenredigheid: pas indien pedagogische maatregelen (maatregelen binnen de sfeer van de klas, zoals 
strafwerk, een briefje mee naar huis) geen effect (meer) hebben -dus als de school in 
handelingsverlegenheid komt-, kunnen bovenstaande maatregelen worden toegepast. 

3. Ook moet de maatregel qua aard, zwaarte en gevolgen evenredig zijn aan het gedrag dat tot de 
maatregel aanleiding geeft. Dit betekent ook dat moet worden afgewogen of in een concreet geval 
niet kan worden volstaan met een schriftelijke waarschuwing dat in een volgend geval een maatregel 
zal worden toegepast. Verder is het niet per definitie zo dat een eerste geval van wangedrag altijd tot 
de lichtste maatregel dient te leiden: het gedrag kan immers zo ernstig zijn dat een zwaardere 
maatregel getroffen wordt. 

4. ‘Ne bis in idem’ (niet twee keer voor hetzelfde): een leerling kan niet voor de tweede keer gestraft 
worden     voor hetzelfde feit. Het is dus niet mogelijk een leerling eerst te straffen met een schriftelijke 
waarschuwing, en vervolgens daarna een schorsing op te leggen. 

MAATREGELEN 
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Van een time-out is sprake wanneer de leerling een nader te bepalen periode (gedurende de lesdag) niet 
deel mag nemen aan groeps- en schoolgebonden activiteiten. Een time-out zal normaliter gedurende een 
schooldag worden opgelegd en gelden voor die desbetreffende schooldag. De leerling wordt voor een 
bepaalde tijd buiten de groep geplaatst onder toezicht van een collega. De leerling heeft een zinvolle 
opdracht waaraan tijdens de time-out wordt gewerkt. 

De reden voor een time-out is ontoelaatbaar gedrag of een ernstig incident dat het in het belang van de 
leerling noodzakelijk maakt dat de leerling op die dag, voor de duur van maximaal één dag niet deelneemt 
aan de les en niet in de groep/ op school komt. 

Indien sprake is van een ernstig incident zoals genoemd in de inleiding, kan er besloten worden tot een 
time-out met onmiddellijke ingang. Criteria hierbij zijn: 

o Een leerling vertoont dermate (ontoelaatbaar) gedrag dat medeleerlingen en/of 
medewerkers zich op school niet meer veilig voelen, omdat de leerling fysiek geweld 
gebruikt, pest, treitert, misbruik maakt van macht, bedreigt, chanteert, discrimineert, of 
aanwijzingen van leerkrachten en/of schooldirectie negeert. 

o Een leerling maakt zich schuldig aan vandalisme, vernielt of beschadigt zaken of vervuilt deze 
zeer buitensporig. 

1.    TIME OUT 
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PROCEDURE 

Bij een time-out wordt de volgende procedure gevolgd: 

a. In geval van een time-out wordt de leerling voor de rest van de dag, maximaal één dag, de toegang tot 
de groep ontzegd. Daarbij wordt tevens besloten of de leerling gedurende een deel van of de rest van de 
dag op school verblijft op een ander plek dan in de eigen klas, dan wel dat de leerling, na overleg met de 
ouders, naar huis gaat. De school stelt de leerling in staat, bijvoorbeeld door het opgeven van huiswerk, 
te voorkomen dat deze een achterstand oploopt. 

b. Tenzij redelijke gronden zich daartegen verzetten worden de ouders/verzorgers onmiddellijk en 
gemotiveerd van het incident en de time-out op de hoogte gebracht1. 

c. De ouders/verzorgers worden op school op korte termijn, liefst dezelfde dag, uitgenodigd voor een 
gesprek. Hierbij is de groepsleerkracht en een lid van de directie van de school aanwezig. 

d. Van het incident en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de 
ouders voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen2. 

e. Het bestuur of de schooldirecteur namens het bestuur is bevoegd een time-out op te leggen aan een 
leerling. Indien de time-out door de schooldirecteur wordt opgelegd, wordt het bestuur hiervan schriftelijk 
in kennis gesteld3. De time-out maatregel kan alleen worden toegepast in overleg en na goedkeuring het 
managementteam van de school. 

g. Het aantal time-outs dat kan worden toegepast is ter beoordeling aan de directie van de school en is 
afhankelijk van de aard, ernst en frequentie binnen een periode. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 Als veiligheid voorop staat, en dat zal regelmatig het geval zijn, moet de time-out niet afhankelijk gesteld 
worden van het contact met ouders. 

 
2 De time-out is geen officieel instrument, maar kan niettemin bruikbaar zijn bij onveilige situaties of bij het 
herstellen van de rust binnen de school: het is principieel geen strafmaatregel maar een ordemaatregel in het 
belang van de school; daarom geen aantekening van de time-out maar van het incident in het dossier van de 
leerling. 
 
3 Mandaat hiertoe is vastgelegd in de managementstatuten van Stichting Nutsscholen Breda 
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Bij een volgend ernstig incident, of in het uitzonderlijke geval dat het voorgevallen incident zeer ernstig is 
dat een time-out niet passend is, kan worden overgegaan tot een formele schorsing. Van schorsing van een 
leerling is sprake wanneer de leerling tijdelijk – maximaal 5 dagen- het recht op deelname aan het 
onderwijs op school en de toegang tot de school wordt ontzegd (art. 40c lid 1 WPO is hierbij van 
toepassing4). 
 
Gronden voor schorsing: 

1. Ernstig wangedrag van de leerling op school of daarbuiten, waardoor de leerling een ernstige bedreiging 
vormt voor de orde, rust en/of veiligheid op school. Hierbij kan gedacht worden, maar niet uitsluitend, aan 
herhaalde driftbuien of mishandeling van een medeleerling. Het kan hier gaan om een enkele actie, als 
gevolg van meerdere time-outs die niet tot het stoppen van het ongewenste gedrag hebben geleid, maar 
ook om een herhaalde actie of om een gedragspatroon. 

2. Ernstig wangedrag van de ouder(s) van de leerling, waardoor de ouders een ernstige bedreiging 
vormen voor de orde, rust en/of veiligheid op school. Hierbij kan gedacht worden maar niet uitsluitend, 
aan de bedreiging van medeleerling of een medewerker van de school. 

3. 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. Andere gronden kunnen zijn: 
meenemen van wapens, waaronder messen, of vuurwerk naar school, herhaalde les- en ordeverstoring, 
wangedrag tegenover leerkrachten en/of medeleerlingen, diefstal, beroving, afpersing, bedreiging, 
geweldpleging. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Belangrijke bepalingen uit artikel 40 WPO zijn opgenomen in bijlage 2. 

2.    SCHORSING 



8 
Instemming DB 28.03.2022 
Instemming GMR 04.04.2022 
 
 

 

 

 
PROCEDURE 

Bij een schorsing wordt de volgende procedure gevolgd5: 
a) De algemeen directeur bestuurder wordt door de directeur van de school voorafgaand aan de 

schorsing in kennis gesteld van deze voorgenomen maatregel en om goedkeuring gevraagd. Dit kan 
telefonisch, waarna bevestiging van gemaakte afspraken per e-mail door de school plaatsvindt. 

b) Tenzij de ernst van de aanleiding tot schorsing zich daartegen verzet, maakt de directeur zijn 
voornemen tot schorsing in een gesprek en schriftelijk kenbaar aan de ouders van de betreffende 
leerling alvorens een leerling daadwerkelijk te schorsen. De betrokken ouders/verzorgers worden 
daarbij door de directie uitgenodigd voor een gesprek over de schorsing. In dit gesprek worden de 
ouders in de gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven op de voorgenomen schorsing. De leerkracht 
en de leerling zelf worden ook bij het schorsingsbesluit betrokken. Hierbij dienen nadrukkelijk ook 
oplossingsmogelijkheden te worden verkend, waarbij de mogelijkheden en onmogelijkheden van de 
opvang van de leerling op school aan de orde komen. 

c) De schorsing maximaal 5 schooldagen6 met opgave van redenen 
d) Van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de 

ouders/verzorgers voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen. 
e) De algemeen-directeur-bestuurder bericht de ouders van de leerling schriftelijk over de redenen 

van de schorsing, het tijdstip en de duur ervan. 
f) Het besluit tot schorsing wordt in afschrift verstuurd aan: 

o De directeur(bestuurder) van de school; 
o De ambtenaar leerplichtzaken; 

g) Een besluit tot schorsing langer dan één dag wordt opgenomen in het internet schooldossier van de 
inspectie van onderwijs 

h) Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd. 
i) Voor zover mogelijk worden er maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het 

leerproces van de leerling gewaarborgd kan worden. 

Ouders kunnen binnen zes weken na de datum waarop het besluit tot schorsing is genomen tegen dat 
besluit bezwaar aantekenen bij de algemeen directeur bestuurder van Stichting Nutsscholen Breda. Deze 
beslist uiterlijk binnen 4 weken t.a.v. het bezwaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Los van deze formele procedure is het raadzaam om advies in te winnen van de leerplichtambtenaar van de 
gemeente Breda. 

 
6 Wezenlijk is dat de schorsing aan een maximum termijn gebonden is; zij mag geen verkapte verwijdering 
worden; de termijn is zo gekozen dat in het ernstigste geval de school voldoende tijd ter beschikking heeft om 
een eventuele beslissing tot verwijdering op zorgvuldige wijze voor te bereiden. Als uiteindelijk wordt besloten 
tot het inzetten van een verwijderingsprocedure, kan de termijn van schorsing in afwachting van definitieve 
verwijdering (voor deze besluitvorming staat een termijn van maximaal acht weken) worden verlengd tot het 
moment van verwijdering. Gedurende deze periode blijft de onderwijszorgplicht van de school bestaan. 
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Indien blijkt dat meerdere schorsingsmaatregelen, afhankelijke van de aard, ernst en tijdsbestek, niet het 
beoogde effect hebben en de leerling zich blijft misdragen, dan kan verwijdering als corrigerende 
strafmaatregel worden toegepast. Verwijdering kan ook worden toegepast als onmiddellijke maatregel naar 
aanleiding van een zeer ernstig incident, dat ingrijpende gevolgen heeft voor de veiligheid en/of de 
onderwijskundige voortgang van de school.  

Ten aanzien van dit laatste aspect zal het bestuur dienen te onderzoeken of de leerling, in het belang van de 
leerling en de onbelemmerde voortgang van het onderwijs, nog langer op de school te handhaven is. 
Daarbij is een  rapport van een onafhankelijke deskundige noodzakelijk7. 

Gronden voor verwijdering: 

1. Ernstig wangedrag van de leerling, waardoor de leerling een ernstige bedreiging vormt van de orde, 
rust en/of veiligheid op school. Hierbij kan gedacht worden aan, maar niet uitsluitend, aan herhaalde 
driftbuien of mishandeling van een medeleerling. Het kan hier gaan om een enkele actie, maar ook om 
een herhaalde actie of om een gedragspatroon. 

2. Ernstig wangedrag van de ouder(s) van de leerling, waardoor de ouders een ernstige bedreiging 
vormen voor de orde, rust en/of veiligheid op school. Hierbij kan gedacht worden aan, maar niet 
uitsluitend, aan bedreiging van medeleerling of een medewerker van de school. 

3. Een onherstelbaar verstoorde relatie tussen school en de leerling en/of zijn ouders. 
 

Van verwijdering van een leerling is sprake wanneer de algemeen directeur bestuurder besluit een 
leerling blijvend de verdere toegang tot de school te ontzeggen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
7 Wanneer er sprake is van een leerling met ondersteuningsbehoefte is de medewerking van ouders op velerlei 
aspecten noodzakelijk. Te denken valt aan het toestemming geven voor nadere onderzoeken naar factoren in de 
leerling die het leerproces teveel belemmeren, cognitief en/of sociaal. 
Wanneer ouders niet willen meewerken aan noodzakelijke onderzoeken, is een indringend gesprek met de ouders in 
het bijzin van de intern begeleider en de leerkracht noodzakelijk om te verduidelijken dat zonder onderzoek niet de 
juiste gegevens voor handen zijn om het vereiste goede (passende) onderwijs aan de leerling te organiseren. 
In het belang van de leerling moet de school zich tot het uiterste inspannen om in overleg tot de juiste onderzoeken 
en ondersteuning te komen.  

3.    VERWIJDEREN 



10 
Instemming DB 28.03.2022 
Instemming GMR 04.04.2022 
 
 

 

 

 

PROCEDURE 

Verwijdering van een leerling is een maatregel die het bestuur slechts in het uiterste geval en pas na zeer 
zorgvuldige afweging mag nemen. Bij de beslissing tot verwijdering moet volgens de wettelijk vastgestelde 
procedures worden gewerkt. 

 
Bij een verwijdering wordt de volgende procedure gevolgd8: 
 

1. De schooldirecteur geeft schriftelijk een signaal af aan het bestuur dat een leerling niet langer op 
school is te handhaven. 

 
2. In het geval tot verwijdering wordt overgegaan wegens handelingsverlegenheid omdat niet in de 

ondersteuningsbehoefte van de leerling kan worden voorzien, dan dient er altijd een volledig 
ontwikkelingsperspectief (OPP) in het leerlingdossier aanwezig te zijn waarmee daadwerkelijk is 
gewerkt. De handelingsverlegenheid dient namelijk onder meer te blijken uit dit OPP. Alleen in het 
geval dat een OPP niet kan worden opgesteld doordat de ouders hun medewerking niet geven kan 
uiteindelijk worden volstaan met een eenzijdig OPP waarvan de uitvoering door dit gebrek aan 
medewerking stokt. 

 
3. Voordat het bestuur tot verwijdering van een leerling besluit, hoort het zowel de betrokken 

groepsleerkracht als de ouders nadat het desbetreffende dossier doorgenomen is met de 
schooldirecteur. Indien het voornemen bestaat om de leerling gedurende de looptijd van de 
besluitvorming en het zoeken naar een andere school te schorsen, worden de ouders ook over dit 
voornemen gehoord.  

4. De ouders ontvangen van het bestuur schriftelijk een gemotiveerd besluit tot verwijdering waarbij 
wordt gewezen op de mogelijkheid om binnen zes weken schriftelijk bezwaar te maken tegen het 
besluit. De brief wordt aangetekend met bericht van ontvangst en per gewone post verzonden. 

 
5. De leerplichtambtenaar en de Inspectie van het Onderwijs ontvangen een afschrift van de 

desbetreffende  brief. 
 
6. Het bestuur meldt het besluit tot verwijdering van de leerling terstond, doch uiterlijk binnen zeven 

dagen aan de leerplichtambtenaar. 
 
7. Indien ouders bezwaar maken hoort het bestuur hen over dit bezwaarschrift. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Los van deze formele voorwaarden is het raadzaam om advies in te winnen van de leerplichtambtenaar van de 
gemeente Breda.  
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8. Het bestuur neemt binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift een besluit. Dit besluit 

wordt zowel per gewone post als aangetekend met bericht van ontvangst aan de ouders verzonden. 
Betreft het  een school voor bijzonder onderwijs, dan worden de ouders erop gewezen dat de 
bestuursrechter niet bevoegd is, maar de civiele rechter. 

 

9. Definitieve verwijdering heeft pas plaats nadat een andere school bereid is de leerling toe te laten. 
Onder “andere school” kan ook worden verstaan een school voor speciaal onderwijs, een school voor 
speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal 
onderwijs. Dit is een resultaatsverplichting. Zonder de bereidheid van een andere school de leerling 
toe te laten kan niet verwijderd worden. 

 
10. Van het besluit tot verwijdering wordt de onderwijsinspectie op de hoogte gesteld. In de wet is geen 

informatieplicht aan de onderwijsinspecteur vastgelegd. Uit het oogpunt van zorgvuldigheid is het 
wel aan te raden de inspecteur in kennis te stellen. 

 
 

Dossiervorming 
 

De schooldirecteur is verantwoordelijk voor het bijhouden van het dossier, waarin wordt opgenomen welke 
problemen zijn opgetreden, wat de school eraan gedaan heeft om deze op te lossen en om de verwijdering van 
de leerling te voorkomen. In het dossier bevindt zich - behoudens in het geval het daarmee beoogde doel 
daarmee niet (meer) bereikt kan worden - een afschrift van de schriftelijke waarschuwing van de school aan de 
(ouders van de) leerling waarbij gewezen wordt op mogelijke verwijdering als de aan de verwijdering ten 
grondslag liggende grond aanhoudt. Ook heeft de school afschriften van alle brieven die zijn aangegeven bij de 
procedure voor verwijdering. 
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Er behoort een gezonde wisselwerking te zijn tussen opvoeders en de leerkrachten met inachtneming 
van ieders rol ten opzichte van de leerling. Dit betekent dat een gezonde kritische opstelling van 
ouders ten opzichte van het onderwijs dat hun kind ontvangt, deze wisselwerking alleen maar ten 
goede kan komen. 

Soms echter 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 een school te bereiken, namelijk het geven van goed 
onderwijs aan een leerling. Het gedrag van ouders kan de rust en voortgang van het onderwijsproces 
verstoren. 

Er zijn diverse stappen aangewezen om te trachten te voorkomen dat geschillen met ouders niet 
ontaarden in conflicten waarbij het gedrag van ouders onaanvaardbaar wordt. 

 

PROCEDURE 
 

Stappenplan m.b.t. de omgang met ouders die de rust van het onderwijsproces verstoren: 
 

1. Aanspreken op gedrag 
Indien zich een eerste incident met een ouder voordoet (bijvoorbeeld op niet mis te verstane toon ‘verhaal’ halen 
door een ouder bij een leerkracht) dan is het zaak dat door de directeur van de school 
– ook als deze het onderwerp van het incident is – gepoogd wordt om de ouder te kalmeren en met deze in 
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 gedrag kan het gesprek worden gevolgd door een brief waarin duidelijk de 
omgangsnormen op de school worden uitgelegd en dat daarom dergelijk gedrag niet wordt getolereerd. 

 
2. Wanneer desondanks dit storende gedrag van de ouder(s) zich herhaalt of zich voortzet, dan dienen 
betrokken ouders nogmaals voor een gesprek te worden uitgenodigd door de directeur. In dit gesprek moet 
worden gewaarschuwd dat als zich nog één keer een incident voordoet, er zal worden overgegaan tot het 
ontzeggen van de toegang tot de school en haar terreinen. Dit gesprek wordt altijd schriftelijk bevestigd, dat 
wil zeggen dat het verslag van het gesprek aangetekend 
wordt verstuurd naar ouders, met een bericht van ontvangst. De algemeen directeur bestuurder van stichting 
Nutsscholen ontvangt een kopie van deze brief. De wijkagent kan eveneens op de hoogte worden gesteld van 
hetgeen er speelt. 

 
3. Wanneer het gedrag van de betrokken ouder(s) onaanvaardbaar blijft dient, na overleg met de algemeen 
directeur bestuurder, een derde gesprek plaats te vinden. Bij dit gesprek wordt medegedeeld dat de 
toegang tot school en bijbehorende terreinen met onmiddellijke ingang voor een nader te bepalen aantal 
schoolweken wordt ontzegd, behoudens op uitdrukkelijke uitnodiging door de directeur. Deze ontzegging 
moet 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 opgenomen. De algemeen directeur 
bestuurder ontvang een kopie van deze brief. 
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 de 
terreinen. Dit is voorbehouden aan de politie wegens lokaal-/terreinvredebreuk. Een 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. Dit is mede afhankelijk van de aard 
en ernst dat ten grondslag ligt aan de ontzegging 
 

 
 
 
 
 

4.    OUDERS TOEGANG ONTZEGGEN TOT SCHOOLGEBOUW EN SCHOOLTERREIN 
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5. AANGIFTE BIJ DE POLITIE 

 
 

In gevallen waarbij sprake is van één van de volgende handelingen door een leerling of 

ouder/verzorger wordt aangifte gedaan bij de politie: 

o Het uiten van (ernstige) bedreigingen 
o Het gebruiken van geweld 
o Het onzedelijk betasten en/of aanranden 
o Het dragen van, dreigen met of gebruik van wapens 
o Het buitensporig gebruik van of handel in alcohol 
o Het bezit van, gebruik van of handel in drugs 
o Bij overige zeer ernstige overtredingen tegen betrokkenen op school. 

 
Het is ter beoordeling van de directeur van de school en in overleg met de algemeen directeur 
bestuurder, of er aangifte wordt gedaan bij de politie. 

 

PROCEDURE 

Stappenplan aangifte bij de politie: 

1. De overweging over te gaan op aangifte wordt door de directeur besproken met de 
betrokken medewerker/ ouders /verzorgers/ dader 

2. Het doen van aangifte wordt medegedeeld aan de algemeen directeur bestuurder. Hierin wordt 
de aard en ernst van het incident aangegeven. 

3. Deze aangifte wordt in de regel door de directeur van de school verricht. De directeur kan de direct 
betrokken medewerker(s) verzoeken bij de aangifte aanwezig te zijn voor het afleggen van een 
getuigenverklaring. Indien het grensoverschrijdend gedrag richting een leerling betreft dan wordt in 
overleg tussen de directeur en ouders afgestemd wie aangifte zal doen. 

4.  In uitzonderlijke gevallen kan de aangifte worden verricht door de algemeen directeur 
bestuurder. De algemeen directeur bestuurder kan de direct betrokken medewerker(‘s) 
verzoeken bij de aangifte aanwezig te zijn voor het afleggen van een getuigenverklaring. 

5. De bij het incident betrokkenen (inclusief de dader) worden geïnformeerd over de verrichte aangifte, 
tenzij de veiligheid van de school, de leerlingen of de medewerkers zich hiertegen verzet. Dit ter 
beoordeling aan de directeur van de school. 

6. Een kopie van de aangifte wordt aan ouders toegestuurd. 
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BIJLAGEN 
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Stichting Nutsscholen onderscheidt vier vormen van ongewenst grensoverschrijdend gedrag: 

1. Overtredingen die herhaald voorkomen zoals: 

o Het verstoren van de orde in woord en gedrag (niet opvolgen van de aanwijzingen van de 
leerkracht) 

o Brutaal gedrag in woord, houding en gebaar, d.w.z. onredelijk, buitenproportioneel en 
respectloos de wijze waarop het gedrag op dat moment door anderen wordt ervaren. 

o Het pesten, bedreigen en uitschelden van leerlingen 
o Het regelmatig overtreden van schoolregels 
o Het weglopen van school 

 
2. Ernstige overtredingen zoals: 

o Het uitschelden van personeel 
o Het ernstig beledigen in woord of gebaar van personeel 
o Het maken van discriminerende opmerkingen over huidskleur, religie, seksuele 
o Geaardheid of uiterlijke kenmerken 
o Het pesten, bedreigen en uitschelden van leerlingen in groepsverband 
o Het bewust verwonden/letsel toebrengen aan medeleerlingen 
o Het bewust aanbrengen van schade/vernielingen 
o Diefstal 
o Het zonder toestemming maken van beeld en/of geluidsopnamen In 

bovenstaande gevallen wordt aangifte gedaan bij de politie. 

 
3. Zeer ernstige overtredingen tegen alle betrokkenen op school zoals: 

o Het bedreigen 
o Het gebruiken van geweld 
o Onzedelijk betasten en/of aanranden. 
o Wapens bij zich hebben 
o Gebruik alcohol en drugs 
o Het zonder toestemming van betrokkene(n)(digitaal) verspreiden van gemaakte beeld en/of 

geluidsopnamen. 
 

In bovenstaande gevallen wordt aangifte gedaan bij de politie. 
 
 

4. Buitensporig extreem bedreigend gedrag naar kinderen en/of personeel door 

leerlingen en ouders bv. met wapens of voorwerpen. Het voeren van drugshandel. 

o Er wordt direct aangifte gedaan bij de politie 
 

Bovenstaande lijst is wellicht niet uitputtend. In overige ernstige of herhalende gevallen worden na 
beoordeling door de directeur, in overleg met bevoegd gezag, gepaste maatregelen getroffen. 

BIJLAGE 1: VORMEN VAN OVERTREDEN/ONGEWENST GEDRAG 
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Wat zegt de WPO over schorsen 

o Artikel 40c lid 1. Het bevoegd gezag kan met opgave van redenen een leerling voor een periode 
van ten hoogste één week schorsen. 

o Artikel 40c lid 2. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders 
bekendgemaakt. 

o Artikel 40c lid 3. Het bevoegd gezag stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer 
dan één dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis. 

 
Wat zegt de WPO over verwijderen 

o Artikel 40 lid 11. Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het bevoegd gezag de betrokken 
groepsleraar. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats dan nadat het bevoegd gezag 
ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Onder andere 
school kan ook worden verstaan een school voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en 
voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. 

o Artikel 63 lid 2. Indien het bevoegd gezag van een bijzondere school op grond van artikel 40 weigert 
een leerling toe te laten dan wel een leerling verwijdert, deelt het de beslissing daartoe, schriftelijk 
en met redenen omkleed, mede door toezending of uitreiking aan de ouders. Daarbij wordt tevens 
de inhoud van het bepaalde in het derde lid, eerste volzin, vermeld. Voordat het bevoegd gezag van 
een bijzondere school op grond van dat artikellid beslist tot verwijdering van een leerling, hoort het 
de ouders van de leerling, onverminderd het bepaalde in dat artikellid. Het bevoegd gezag neemt de 
beslissing, bedoeld in de eerste volzin, zo spoedig mogelijk. 

o Artikel 63 lid 3. Binnen 6 weken na de mededeling, bedoeld in het tweede lid, kunnen de ouders bij 
het bevoegd gezag schriftelijk hun bezwaren kenbaar maken tegen de beslissing. Het bevoegd gezag 
beslist binnen 4 weken na ontvangst van de bezwaren. Alvorens te beslissen hoort het bevoegd 
gezag de ouders. 

BIJLAGE 2: WET PRIMAIR ONDERWIJS (WPO) 
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Datum incident:   _ 

Naam leerling:   _ (geboortedatum: ) 

Naam leerkracht:   _ 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Het betreft ongewenst gedrag tijdens 
 
 
 

  O Lesuren 
 

O Vrije situatie - plein 
- elders 

 Het betreft ongewenst gedrag ten aanzien van 
 
 

  O Leerkracht 
  O Medeleerlingen 
  O Anderen t.w. 

 
 

Korte omschrijving van het incident: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 3: V E R S L A G F O R M U L I E R  T I M E - O U T ,  S C H O R S I N G  O F  V E R W I J D E R I N G  L E E R L I N G  
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Datum en tijd:  Gesproken met:    

Ouders/verzorgers op de hoogte gesteld d.m.v. 
 
 

  O Huisbezoek 
  O Telefonisch contact 

De volgende maatregel is genomen: 
 
 
 

  O Time-out 
  O Schorsing 
  O In gang zetten van het protocol 

 
  tot verwijdering 

 
 

 
 
 

Datum gesprek ouders/verzorgers en de school:  
 

(Zie verder verslag van het gesprek) 
 
 
 
 
 

Afspraken tussen ouders/verzorgers en de school: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Handtekening ouders, voor gezien: 
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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 

 

 
 

Aangetekend met bericht van ontvangst en per gewone post verzenden, op briefpapier van de school.  
 
 
 
 

Aan de ouders/verzorgers van …………………… 
 

 
Geachte ouders/verzorgers, 

 
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 

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 
huiswerkopdrachten etc.). 

 
Hoogachtend, 

 
namens het bestuur 

 
van XXX 

 
 
 

……………………… 
 

directeur 
 
 
 

namens het bestuur 

BIJLAGE 4 : M O D E L B R I E F  T I M E - O U T  L E E R L I N G  
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Standaard schorsingsbrief, aangetekend te versturen op briefpapier Stichting 

 
 
 
 

Betreft: Schorsing 
Ons kenmerk: xxx 
Uw kenmerk: xxx 

 
Breda, <DATUM> 

 
 

Geachte <NAAM OUDER>, 
 

Met ingang van vandaag heeft ondergetekende, algemeen directeur bestuurder van Stichting Nutsscholen Breda 
besloten uw <ZOON/DOCHTER + NAAM LEERLING> te schorsen voor de duur van 
<AANTAL, MAX 5> schooldagen. Tijdens deze dagen heeft <NAAM LEERLING> geen toegang tot school. 

Zoals vastligt in het protocol “Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen” hebben wij dit al 
besproken tijdens ons gesprek op <DATM, TIJD>. Dit gesprek is vastgelegd in een verslag dat u voor gezien 
hebt ondertekend. 

Aanleiding voor de schorsing was het volgende: 

<PUNTSGEWIJZE BESCHRIJVING VAN HET INCIDENT/DE INCIDENTEN> 

U hebt de mogelijkheid om binnen zes weken bezwaar aan te tekenen tegen deze schorsing bij de algemeen 
directeur bestuurder van Stichting Nutsscholen Breda. Daarvoor kunt u een brief schrijven aan “Stichting 
Nutsscholen Breda , t.a.v. ondergetekende, Cosunpark 21 , 4814 ND Breda. Vermeld hierin duidelijk dat u 
bezwaar aantekent tegen deze schorsing en waarom u bezwaar aantekent. 

 
 

A.de Ruiter 

Algemeen directeur bestuurder van Stichting Nutsscholen Breda c.c.: 
- directeur <NAAM SCHOOL EN DIRECTEUR> 
- Onderwijsinspectie 
- Leerplichtambtenaar gemeente Breda 

toevoegen; De genomen maatregelen met het oog op de schorsing zijn: (denk aan het meegeven 
huiswerkopdrachten etc .). 

BIJLAGE 5: STANDAARD SCHORSINGSBRIEF 
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Let op: in verband met een mogelijk (juridisch) vervolgtraject conceptbrief altijd vooraf voorleggen aan jurist 
of andere deskundige binnen bestuur. 

 
Aangetekend met bericht van ontvangst en per gewone post verzenden, op briefpapier Stichting 

 
 

Aan de ouders/verzorgers van …………………… 
 
 

Geachte ouders/verzorgers, 
 

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 wij voornemens zijn uw zoon/dochter...<naam leerling> 
met ingang van ........... <datum op grond van artikel 40 van de Wet op het Primair Onderwijs/ Wet op de 
Expertisecentra te verwijderen van school. 

 
Uw kind zal definitief worden verwijderd zodra het bestuur een andere school bereid heeft gevonden uw kind 
toe te laten. 

 
Tegen dit besluit kunt u binnen drie weken na ontvangst van dit besluit schriftelijk laten weten wat u ervan 
vindt. U kunt uw zienswijze richten aan: 

 
Onderwijsstichting 

 
T.a.v. het bestuur 

 
XXX 

 
Voordat het bestuur een besluit neemt over uw zienswijze zult u worden gehoord. Het bestuur beslist zo 
spoedig mogelijk na ontvangst van uw zienswijze. 

 
Uw zienswijze dient het volgende te bevatten: 
* omschrijving van het besluit 
* uw reactie op het voorgenomen besluit 
* uw naam, adresgegevens en handtekening 

 
Hoogachtend, 

 
Namens het bestuur, 

 
……………………… 

 
voorzitter 

 
In afschrift aan: 

 

- schooldirectie 

BIJLAGE 6 : M O D E L B R I E F  V O O R N E M E N  T O T  V E R W I J D E R I N G  L E E R L I N G  
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Let op: in verband met een mogelijk (juridisch) vervolgtraject conceptbrief altijd vooraf voorleggen aan jurist 
of andere deskundige binnen bestuur. 

 
Standaard verwijderingsbrief, aangetekend te versturen op briefpapier Stichting 

 
 
 

Betreft: Verwijdering van school 
Ons kenmerk: xxx 
Uw kenmerk: xxx 

Breda, <DATUM> 

Geachte <NAAM OUDER>, 

In vervolg op het gesprek dat wij met u hebben gevoerd op .......................... <datum> en na overleg met de 
groepsleerkracht ……………………<datum> en onze brief d.d ................... <datum brief voornemen tot 
verwijdering> delen wij u hierbij mede dat uw zoon/dochter met ingang van .................. op grond van artikel 
40 van de Wet op het Primair Onderwijs definitief zal worden verwijderd van school. 

Wij hebben inmiddels school XXX bereid gevonden uw kind toe te laten ( zie bijlage 1 brief van de 
desbetreffende school). 

Aanleiding voor deze maatregel was het volgende: 

<PUNTSGEWIJZE BESCHRIJVING VAN DE REDENEN VOOR VERWIJDERING> 

< 

<KORTE BESCHRIJVING VAN DE VOORTGANG VAN HET LEERPROCES>. De genomen maatregelen met het oog 
op de verwijdering zijn: .(denk aan het meegeven huiswerkopdrachten etc.). 

U hebt de mogelijkheid om binnen zes weken na ontvangst schriftelijk bezwaar aan te tekenen op grond van 
artikel 63 lid 3 van de Wet primair onderwijs tegen deze schorsing bij de algemeen directeur bestuurder van 
Stichting Nutsscholen Breda. Daarvoor kunt u een brief schrijven aan “Stichting Nutsscholen Breda , t.a.v. 
ondergetekende, Cosunpark 21 - 4814 ND Breda”. Vermeld hierin duidelijk dat u bezwaar aantekent tegen de 
verwijdering en waarom u bezwaar aantekent. 

Voordat het bestuur een besluit neemt aangaande uw bezwaar zult u worden gehoord. Het bestuur beslist 
binnen 4 weken na ontvangst van uw bezwaarschrift. 

 
 

Tegen dit besluit kunt u ook bezwaar maken bij de geschillencommissie passend onderwijs (GPO) 

 zie www.onderwijsgeschillen.nl 
 
 

A. de Ruiter 

Algemeen directeur bestuurder van Stichting Nutsscholen Breda 
 
 

c.c.: 
- directeur <NAAM SCHOOL EN DIRECTEUR> 
- Onderwijsinspectie 
- Leerplichtambtenaar gemeente Breda 

BIJLAGE 7: STANDAARD VERWIJDERINGSBRIEF 

http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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Aangetekend met bericht van ontvangst en per gewone post op briefpapier 
 
 
 
 

Aan de ouders/verzorgers van ………….. 
 
 

Geachte ouders/verzorgers, 
 

Per brief van <datum> heeft ondergetekende als directeur van ….(naam school) een aantal afspraken 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 binnen 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 afspraken). <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 fysiek de 
directeur en een leerkracht bedreigd. Nadat de directeur u had gewezen op de gemaakte afspraken 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>k en de algemeen directeur/bestuurder/ het bestuur van 
<naam schoolvereniging/stichting> zich genoodzaakt te besluiten tot de volgende maatregel. 

 
U wordt de toegang tot <naam school> te <plaats vestiging school> en de daartoe behorende omliggende 
terreinen tot nader order ontzegd. Bij overtreding van dit verbod zult u met behulp van de wijkagent 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 mededelingen 
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 
uitnodigen om dit te komen bespreken. 

 
In de week van <datum in laatste week ontzegging> zullen wij met u bespreken of het mogelijk is 
bovenstaande verboden op enigerlei wijze te versoepelen. 

 
Hoogachtend,  

Namens het bestuur, 

 
 
voorzitter 

BIJLAGE 8 : M O D E L B R I E F  O N T Z E G G I N G  T O E G A N G  O U D E R S  
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