
Protocol verwijderen STWT 

1. Het bestuur van de stichting kan besluiten tot de verwijdering van een leerling binnen de 
kaders die de wet daarvoor geeft. Gronden hiervoor kunnen zijn: 

a. Ontoelaatbaar gedrag van de leerling (voortdurend, dus niet een incident) 

b. School is niet in staat om passend onderwijs voor de leerling te bieden 

c. Ernstige conflicten waarbij de ouders betrokken zijn. 

2. Voordat een verwijderingsprocedure wordt gestart, hoort het bestuur de groepsleerkracht 
van de betrokken leerling en stelt zij de ouders in de gelegenheid gehoord te worden. Van 
deze gesprekken wordt een verslag opgesteld. 

3. Het bevoegd gezag maakt de start van de verwijderingsprocedure kenbaar aan de ouders van 
de betrokken leerling. Deze melding is schriftelijk en onder opgaaf van redenen in de vorm van 
een voorgenomen besluit. De ouders worden in de gelegenheid gesteld om binnen twee 
weken hun schriftelijke of mondelinge zienswijze te geven. Na het vernemen van de zienswijze 
wordt een schriftelijk besluit genomen om de verwijderingsprocedure te starten. Tevens 
wordt kenbaar gemaakt op welke wijze de ouders bezwaar kunnen maken tegen het besluit 
om de verwijderingsprocedure te starten. 

4. Het bevoegd gezag start, zo spoedig mogelijk nadat de verwijderingsprocedure gestart is, de 
zoektocht naar een school die bereid is de leerling in te schrijven. Hierbij wordt zo veel als 
mogelijk rekening gehouden met de wensen van de ouders ten aanzien van richting en 
inrichting, de onderwijskundige behoeften van de leerling en een redelijke afstand of reistijd 
tussen het huis van de leerling en de nieuwe school. Het zoeken naar een nieuwe school wordt 
door het bevoegd gezag gedelegeerd aan de school waar de leerling ingeschreven is. 

5. Het bevoegd gezag neemt een voorgenomen besluit over de verwijdering nadat aan de 
vereisten is voldaan: 

a. Het is duidelijk dat de leerling niet op de huidige school gehandhaafd kan  
  worden 

b. De groepsleerkracht is gehoord 

c. De ouders zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord  
d. Een andere school heeft zich bereid verklaard heeft om de leerling in te  

  schrijven.  
(Dit besluit kan samenvallen met het besluit genoemd onder 3 wanneer direct aan alle 
vereisten is voldaan.) De ouders van de leerling worden schriftelijk op de hoogte gesteld van 
dit voornemen. Een weigering van de ouders om de leerling in te schrijven bij een andere 
school is hierbij geen overweging. De ouders worden in de gelegenheid gesteld om binnen 
twee weken hun schriftelijke of mondelinge zienswijze te geven. 
Na het vernemen van de zienswijze wordt een verwijderingsbesluit genomen. 

6. De ouders van de betrokken leerling zijn in de gelegenheid om binnen zes weken na 
dagtekening van het verwijderingsbesluit, schriftelijk en met redenen onderbouwd bezwaar 
te maken tegen dit besluit. Dit wordt onderaan het verwijderingsbesluit vermeld. 

7. Het bevoegd gezag neemt binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift een besluit 
over dit bezwaar. De ouders worden in de gelegenheid gesteld hun bezwaren mondeling toe 
te lichten en kennis te nemen van bij het besluit gebruikte informatie, waar onder 
onderzoeken en adviezen van derden. Tevens zijn ouders in de gelegenheid om aanvullende 



informatie, onderzoeken en adviezen aan te bieden. Het besluit op het bezwaar wordt 
schriftelijk gemeld. 

8. Tevens kunnen ouders naar aanleiding van het starten van de verwijderingsprocedure of een 
besluit tot verwijdering een geschil aanhangig maken bij de geschillencommissie passend 
onderwijs. Wanneer door de ouders een geschil aanhangig is gemaakt, wordt een besluit op 
een bezwaar niet genomen dan nadat de geschillencommissie advies heeft uitgebracht. Een 
hoorzitting bij de geschillencommissie vervangt het horen door het bestuur. 

9. Indien daar de dringende noodzaak toe bestaat, kan het bevoegd gezag besluiten om de 
leerling in afwachting van de verwijdering, de toegang tot de school te weigeren. De school 
draagt zorg voor zo veel mogelijke continuering van het onderwijsaanbod l. Als de ouders het 
hier niet mee eens zijn, kunnen zij bij het bestuur binnen zes weken schriftelijk bezwaar 
aantekenen. Tegelijk kunnen zij de bestuursrechter vragen om door middel van een voorlopige 
voorziening de ontzegging van de toegang tot de school op te schorten. 

10. De ouders kunnen tegen een besluit op hun bezwaar in beroep gaan bij de bestuursrechter. 

11. Het bevoegd gezag stelt de inspectie van het onderwijs, de afdeling leerplicht van de 
gemeente waar de leerling woonachtig is en het samenwerkingsverband waar het 
schoolbestuur bij aangesloten is, schriftelijk op de hoogte van het besluit tot verwijdering. 

 

11 november 2016: positief advies GMR 

Vastgesteld door college van Bestuur, J. Middelbeek, 11 november 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Bijvoorbeeld door huiswerk te verzorgen en terugkoppeling op het gemaakte werk te leveren. 


