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Service document ISW Reglement schorsing en verwijdering 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit document behoort bij: 
Het leerlingenstatuut ISW schooljaren 2021-2022 & 2022-2023.  
Reglement Schorsing en Verwijdering d. d. 8 december 2021 
 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht  van de verschillende revisies en bespreekmomenten van dit 

document: 

 

Datum Vaststelling Door Opmerking 

30 november 2021 Instemming MR dd 

06/12/21 

MR  

8 december 2021  Regiodirecteur   
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Inleiding 
 
Met dit servicedocument ontvangen de locaties informatie over het reglement schorsing en 
verwijdering van ISW. In dit document wordt het reglement toegelicht aan de hand van een 
stappenplan. Het reglement is gebaseerd op de wetgeving en dit reglement met de wettelijke kaders 
zijn als bijlage toegevoegd aan dit document.   
 
Dit service document bevat het bestaand beleid, er is dus geen sprake van nieuw of ander beleid dan 
vermeld in het Reglement Schorsing en Verwijdering en Leerlingenstatuut.  
 
Aan dit document zijn de formats voor de verschillende brieven toegevoegd welke uiteraard aan de 
omstandigheden worden aangepast.  
 
Dit document is een eerste toelichting en zal worden geactualiseerd wanneer dat nodig is. Jaarlijks 
wordt gecontroleerd of de wet- en regelgeving nog aanleiding geeft tot aanpassingen.  
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Het beleid 
 
 
Het beleid rondom schorsing en verwijdering wordt gevormd door het Reglement Schorsing en 
Verwijdering (bijlage 1) dat is vastgesteld op {datum} door de Regiodirecteur.  
 
 
Tevens vermeldt het leerlingenstatuut … …. Het volgende in de artikel 3:  
 
 
Artikel 3 Disciplinaire maatregelen 
 
3.1. Straf 

De leerling die de in de school geldende regels niet nakomt, kan een disciplinaire maatregel 
worden opgelegd. Een dergelijke maatregel kan worden opgelegd door een personeelslid van de 
school. 

Disciplinaire maatregelen kunnen o.a. zijn: 

• maken van strafwerk; 

• uit de les verwijderd worden; 

• nablijven; 

• gemiste lessen inhalen; 

• opruimen van gemaakte rommel; 

• corveewerkzaamheden uitvoeren; 

• uitsluiting van lessen; 

• geschorst worden  

• definitief van de school verwijderd worden. 
 

3.2. De zwaarte van de straf 
Bij het opleggen van een maatregel moet er sprake zijn van een redelijke verhouding tussen de 
ernst van de aanleiding tot opleggen ervan en de zwaarte van de maatregel. 
 

3.3. Ten onrechte straf 
Indien een leerling meent dat hem ten onrechte een maatregel door een personeelslid van de 
school is opgelegd, kan hij dit aan de  eerste leidinggevende van de betrokkene ter beoordeling 
voorleggen. Zo heeft de docent niet het recht de leerling op eigen gezag de toegang te 
ontzeggen tot de volgende leseenheid. 
 

3.4. De rol van de locatiedirecteur 
Indien een leerling meent dat hem ten onrechte een maatregel door een  lid van de schoolleiding 
(niet zijnde de locatiedirecteur) is opgelegd, kan hij dit aan de locatiedirecteur ter beoordeling 
voorleggen. 
 

3.5. Verstoren van de les 
Een leerling die de goede voortgang van de les verstoort, is verplicht de les te verlaten zodra de 
docent hem dit opdraagt. Hij dient zich dan onmiddellijk te melden bij zijn 
afdelingseider/teamleider/leerjaarcoördinator of diens vervanger.  
 

3.6 Wangedrag 
Een leerling die bij herhaling de in de school geldende regels overtreedt of zich schuldig maakt aan 
ernstig wangedrag, kan door of namens de locatiedirecteur worden geschorst, of definitief van de 
school worden verwijderd door de algemene directie. 
Bij schorsing en verwijdering dient gehandeld te worden conform het reglement van ISW. 
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Overzicht bevoegdheden  
 
 

 Leerjaarcoördinator, 
teamleider, 
afdelingsleider. 
adjunct-directeur  

Locatiedirecteur Regiodirecteur 

Uitsluiten van 
lessen 

X   

Schorsing 1 
dag 

X (in overleg met 
locatiedirecteur) 

  

Schorsing 
meer dan 1 
dag minder 
dan 5 dagen 

 X  

Schorsing 
meer dan 5 
dagen 

 X (in overleg met 
regiodirecteur) 

 

Verwijderen 
 

  X (in overleg met 
inspectie) 

 
 
De persoon die hierboven als bevoegd wordt aangegeven is degene die de brief naar leerling/ouders 
ondertekend.  
 
 
 
 
 

Onderwijs tijdens schorsing 
In alle genoemde onderstaande situaties waarbij de leerling niet de normale lessen volgt, betekent 

dit niet dat de leerling vrij van school heeft. De school blijft verplicht de leerling onderwijs te geven.  

 

 

 

 

Uitsluiting van lessen 
Bij uitsluiting van meer dan één les wordt door de teamleider na overleg met de locatiedirecteur 
contact opgenomen met ouder(s)/verzorger(s).  
 
Aangegeven hierbij wordt dat het gaat om “uitsluiten van lessen”.  
 
In Magister wordt melding met opgave van reden  gedaan ten behoeve van de incidentenregistratie.  
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Schorsing 
 
 
 
 
 

A. Schorsing voor maximaal één dag. 

 

Verantwoordelijk: Teamleider/leerjaarcoördinator/afdelingsleider in overleg met de locatiedirecteur 

 

Checklist:  

✓ Brief sturen naar leerling en ouders/verzorgers 

✓ Ouders en leerlingen sturen brief met ondertekening voor ontvangst retour 

✓ In Magister wordt melding met opgave van reden  gedaan ten behoeve van de 

incidentenregistratie.  

✓ Alle betreffende correspondentie wordt opgeslagen in het leerlingdossier Magister  

✓ Leerling krijgt schoolwerk 

 

 

B. Schorsing voor meer dan één dag, maar minder dan vijf dagen. 

Toelichting 

Een schorsing zal over het algemeen voorafgegaan zijn door diverse conflicten en incidenten 

met de betreffende leerling.  

Mocht dat zo zijn, dan is het gewenst, dat dit ook wordt aangegeven.  

Vastleggen van dit soort zaken b.v. verwijderingen uit de les, is van belang.  

Ook schriftelijke bevestiging van maatregelen naar ouders toe ligt voor de hand. 

 

Verantwoordelijk: Locatiedirecteur 

 

Checklist:  

✓ Brief sturen naar leerling en ouders/verzorgers 

✓ Kopiebrief naar regiodirecteur en leerplichtambtenaar 

✓ Ouders en leerlingen sturen brief met ondertekening voor ontvangst retour 

✓ Met het elektronisch meldingsformulier wordt de schorsing gemeld bij het internet 

schooldossier van de Inspectie 
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✓ In Magister wordt melding met opgave van reden  gedaan ten behoeve van de 

incidentenregistratie.  

✓ Alle betreffende correspondentie wordt opgeslagen in het leerlingdossier Magister  

✓ Leerling krijgt schoolwerk 

 

 

C. Schorsing voor één week 

Toelichting 

Een schorsing voor één week is een ingrijpende maatregel, die de hele scholengemeenschap 

treft. Vandaar dat in dit geval de regiodirecteur nadrukkelijk bij de besluitvorming wordt 

betrokken.  

 

Verantwoordelijk: Locatiedirecteur na afstemming met de regiodirecteur 

 

Checklist:  

✓ Brief sturen naar leerling en ouders/verzorgers 

✓ Kopiebrief naar regiodirecteur en leerplichtambtenaar 

✓ Ouders en leerlingen sturen brief met ondertekening voor ontvangst retour 

✓ Met het elektronisch meldingsformulier wordt de schorsing gemeld bij het internet 

schooldossier van de Inspectie 

✓ In Magister wordt melding met opgave van reden  gedaan ten behoeve van de 

incidentenregistratie.  

✓ Alle betreffende correspondentie wordt opgeslagen in het leerlingdossier Magister  

✓ Leerling krijgt schoolwerk 

 

 

 

 

Definitieve verwijdering 

Toelichting 

Definitieve verwijdering is een ingrijpende zaak. Daarom zal hiermee uiterst zorgvuldig moeten 

worden omgegaan.  

Van belang is, dat er in die gevallen, waarin sprake is van een langdurige periode van conflic-

ten, dit ook daadwerkelijk kan worden aangegeven.  

Ouders/verzorgers zullen in voorkomende gevallen zo mogelijk ook in een eerder stadium op 

de hoogte moeten zijn gesteld. Hoor en wederhoor is van belang.  
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Verantwoordelijk: Regiodirecteur in overleg met de locatiedirecteur  

 

Checklist:  

✓ Brief voornemen tot verwijdering sturen naar leerling en ouders/verzorgers 

✓ Ouders en leerling sturen brief met ondertekening voor ontvangst retour 

✓ Ouders en leerling worden gehoord 

✓ Overleg met leerplichtambtenaar  

✓ Een nieuwe passende plek bij een andere school vinden 

✓ Overleg met inspectie, pas na dit overleg kan worden overgegaan tot definitieve verwijdering 

✓ Verwijderingsbrief naar ouders en leerling met daarin opgenomen de officiële regeling met 

beroepsmogelijkheden 

✓ Kopiebrief naar College van Bestuur en inspectie 

✓ Verwijdering melden in de directieraad 

✓ In Magister wordt melding met opgave van reden  gedaan ten behoeve van de 

incidentenregistratie.  

✓ Alle betreffende correspondentie wordt opgeslagen in het leerlingdossier Magister  

✓ Leerling krijgt schoolwerk 
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=== Model voor schorsingsbesluit 1 dag leerling VO === 
 
AANGETEKEND VERZENDEN 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van  
{Naam leerling} 
{Adresregel 1} 
{Adresregel 2} 
 
 
{Plaatsnaam, datum}  
 
 
Betreft: ééndaagse schorsing naar aanleiding van {reden toevoegen}  
 
 
Geachte heer/mevrouw1 …(naam)… en …(naam leerling)…, 
 
 
 
Hierbij informeren wij u dat …(naam leerling)… geschorst wordt voor één dag, zijnde …(datum)…. De reden 
voor deze schorsing is dat  
 
 
…  (redenen schorsing, uitnodiging gesprek, etc.) … 
 
Wij zijn ons bewust van de onderwijsplicht die de school jegens uw (zoon/dochter) heeft. Om het 
onderwijsproces niet onnodig te vertragen, heeft u met dhr/mw …(naam)… de volgende afspraken gemaakt:  

• (vermeld de wijze waarop vervangend onderwijs wordt aangeboden, bijvoorbeeld het meegeven van 
opdrachten)  

• (vermeld de wijze waarop de meegegeven opdrachten moeten worden ingeleverd, bijvoorbeeld 
opsturen naar school of na afspraak naar school brengen)  

• (vermeld de afspraken over het maken van toetsen)  
 
Tot slot willen wij u verzoeken om bijgaande kopie voor gezien te ondertekenen en aan ondergetekende retour 
te zenden.  
 
Met vriendelijke groet 
 
 
Leerjaarcoördinator/teamleider/afdelingsleider/adjunct-directeur 
 
 
 

Plaats: Datum:  Ondertekening ouder:  

   
 
 

 

 

 
1 Als de leerling 21 jaar of ouder is, hoeven de ouders niet aangeschreven te worden. 
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=== Einde model === 

 
=== Model voor schorsingsbesluit meer dan 1 dag, minder dan 5 dagen leerling VO === 

 
AANGETEKEND VERZENDEN 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van  
{Naam leerling} 
{Adresregel 1} 
{Adresregel 2} 
 
 
{Plaatsnaam, datum}  
 
 
Betreft: schorsing naar aanleiding van {reden toevoegen}  
 
 
Geachte heer/mevrouw2 …(naam)… en …(naam leerling)…, 
 
 
 
Hierbij informeren wij u dat …(naam leerling)… geschorst wordt voor … (aantal dagen) … dag, beginnende  
…(datum)…. De reden voor deze schorsing is dat  
 
…  (redenen schorsing, uitnodiging gesprek, etc.) … 
 
Wij zijn ons bewust van de onderwijsplicht die de school jegens uw (zoon/dochter) heeft. Om het 
onderwijsproces niet onnodig te vertragen, heeft u met dhr/mw …(naam)… de volgende afspraken gemaakt:  

• (vermeld de wijze waarop vervangend onderwijs wordt aangeboden, bijvoorbeeld het meegeven van 
opdrachten)  

• (vermeld de wijze waarop de meegegeven opdrachten moeten worden ingeleverd, bijvoorbeeld 
opsturen naar school of na afspraak naar school brengen)  

• (vermeld de afspraken over het maken van toetsen)  
 
 
Tot slot willen wij u verzoeken om bijgaande kopie voor gezien te ondertekenen en aan ondergetekende retour 
te zenden.  
 
Met vriendelijke groet 
 
 
 
Locatiedirecteur 
 

Plaats: Datum:  Ondertekening ouder:  

   
 
 

 

C/C Regiodirecteur ISW 

 
2 Als de leerling 21 jaar of ouder is, hoeven de ouders niet aangeschreven te worden. 
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C/C Leerplicht Westland 
C/C Inspectie  

=== Einde model === 
 

=== Model voor schorsingsbesluit maximaal 5 dagen leerling VO === 
 
AANGETEKEND VERZENDEN 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van  
{Naam leerling} 
{Adresregel 1} 
{Adresregel 2} 
 
 
{Plaatsnaam, datum}  
 
 
Betreft: schorsing naar aanleiding van {reden toevoegen}  
 
 
Geachte heer/mevrouw3 …(naam)… en …(naam leerling)…, 
 
 
 
Hierbij informeren wij u dat …(naam leerling)… geschorst wordt voor 5 dagen, beginnende  …(datum)…. De 
reden voor deze schorsing is dat  
 
 
…  (redenen schorsing, uitnodiging gesprek, etc.) … 
 
Wij zijn ons bewust van de onderwijsplicht die de school jegens uw (zoon/dochter) heeft. Om het 
onderwijsproces niet onnodig te vertragen, heeft u met dhr/mw …(naam)… de volgende afspraken gemaakt:  

• (vermeld de wijze waarop vervangend onderwijs wordt aangeboden, bijvoorbeeld het meegeven van 
opdrachten)  

• (vermeld de wijze waarop de meegegeven opdrachten moeten worden ingeleverd, bijvoorbeeld 
opsturen naar school of na afspraak naar school brengen)  

• (vermeld de afspraken over het maken van toetsen)  
 
 
Tot slot willen wij u verzoeken om bijgaande kopie voor gezien te ondertekenen en aan ondergetekende retour 
te zenden.  
 
Met vriendelijke groet 
 
 
Locatiedirecteur 
 

Plaats: Datum:  Ondertekening ouder:  

   
 
 

 

 
3 Als de leerling 21 jaar of ouder is, hoeven de ouders niet aangeschreven te worden. 



 

12 
 

C/C Regiodirecteur ISW 
C/C Leerplicht Westland 
C/C Inspectie 

=== Einde model === 
=== Model voor verlenging schorsingsbesluit leerling VO === 

 
AANGETEKEND VERZENDEN 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van  
{Naam leerling} 
{Adresregel 1} 
{Adresregel 2} 
 
 
{Plaatsnaam, datum}  
 
 
Betreft: verlenging schorsing {naam leerling}  
 
 
Geachte heer/mevrouw4 …(naam)… en …(naam leerling)…, 
 
 
 
Vanaf … (datum) … is … (naam leerling) … geschorst. De reden voor deze schorsing is aangegeven in de eerste 
schorsingsbrief, gedateerd … (datum brief) … . De schorsing voor … (naam leerling) … wordt verlengd met een 
termijn van … (aantal) … dagen. De reden hiervoor is  
 
 
…  (redenen schorsing, uitnodiging gesprek, etc.) … 
 
Wij zijn ons bewust van de onderwijsplicht die de school jegens uw (zoon/dochter) heeft. Om het 
onderwijsproces niet onnodig te vertragen, heeft u met dhr/mw …(naam)… de volgende afspraken gemaakt:  

• (vermeld de wijze waarop vervangend onderwijs wordt aangeboden, bijvoorbeeld het meegeven van 
opdrachten)  

• (vermeld de wijze waarop de meegegeven opdrachten moeten worden ingeleverd, bijvoorbeeld 
opsturen naar school of na afspraak naar school brengen)  

• (vermeld de afspraken over het maken van toetsen)  
 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
 
Locatiedirecteur 
 
 
 

C/C Regiodirecteur ISW 
C/C Leerplicht Westland 
C/C Inspectie 
 

 
4 Als de leerling 21 jaar of ouder is, hoeven de ouders niet aangeschreven te worden. 
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=== Einde model === 
=== Model voor voornemen verwijderingsbesluit leerling VO === 

 

AANGETEKEND VERZENDEN 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van  
{Naam leerling} 
{Adresregel 1} 
{Adresregel 2} 
 
 
{Plaatsnaam, datum}  
 
 
Betreft: voornemen tot verwijdering  {naam leerling}  
 

Geachte heer/mevrouw5 …(naam)… en …(naam leerling)…, 

Hierbij delen wij u mede dat wij het voornemen hebben om …(naam leerling)… van school te 

verwijderen. De redenen voor verwijdering zijn de volgende: 

…(redenen verwijdering)… 

Wij stellen u in de gelegenheid om gehoord te worden naar aanleiding van dit voornemen. Als u van 

die gelegenheid gebruik wilt maken, dient u dat uiterlijk binnen 7 dagen na dagtekening van deze brief 

aan ondergetekende mede te delen. Wij zullen u vervolgens op korte termijn uitnodigen voor een 

gesprek6.  

Na het horen (of het uitblijven daarvan omdat u van horen afziet of niet binnen de termijn van 7 dagen 

reageert) zal de procedure tot definitieve verwijdering in gang gezet worden.   

Wij zijn ons bewust van de onderwijsplicht die de school jegens uw (zoon/dochter) heeft. Om het 
onderwijsproces niet onnodig te vertragen, heeft u met dhr/mw …(naam)… de volgende afspraken gemaakt:  

• (vermeld de wijze waarop vervangend onderwijs wordt aangeboden, bijvoorbeeld het meegeven van 
opdrachten)  

• (vermeld de wijze waarop de meegegeven opdrachten moeten worden ingeleverd, bijvoorbeeld 
opsturen naar school of na afspraak naar school brengen)  

• (vermeld de afspraken over het maken van toetsen)  
 

Hoogachtend, 

Namens het bevoegd gezag Stichting Lucas Onderwijs,  

Regiodirecteur  

 

 
5 Als de leerling 21 jaar of ouder is, hoeven de ouders niet aangeschreven te worden. 
6 Als de interne schoolregels (een) andere termijn(en) hanteert/hanteren, dient/dienen die hier vermeld te worden. 
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C/C Leerplicht Westland 
C/C Inspectie 
C/C College van Bestuur Lucas Onderwijs  

=== Einde model === 

 

=== Model voor verwijderingsbesluit leerling VO === 

 

AANGETEKEND VERZENDEN 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van  
{Naam leerling} 
{Adresregel 1} 
{Adresregel 2} 
 
 
{Plaatsnaam, datum}  
 
 
Betreft: verwijdering {naam leerling}  
 

Geachte heer/mevrouw7 …(naam)… en …(naam leerling)…, 

 

Bij brief van ……(datum)…… hebben wij u in kennis gesteld van ons voornemen om …(naam 

leerling)… te verwijderen. In die brief hebben wij de redenen voor verwijdering uiteengezet.  

Naar aanleiding van ons voornemen bent u door ons in de gelegenheid gesteld om gehoord te 

worden. Van die mogelijkheid heeft u op …(datum)… gebruik gemaakt / geen gebruik gemaakt. U 

heeft aangegeven …(korte uiteenzetting standpunt ouders en leerling)… Wij delen uw standpunt niet 

omdat ……(korte uiteenzetting standpunt school) … Daarom wordt het voorgenomen besluit hierbij 

omgezet in een definitief besluit, met ingangsdatum …(datum)…. De redenen voor verwijdering 

worden hieronder herhaald: 

 

…(redenen verwijdering, aangevuld met reactie op zienswijze van ouders/leerling)… 

 

Wij hebben ……(naam school)…… bereid gevonden om …(naam leerling)… toe te laten.8 Voor de 

procedure tot toelating op die school kunt u contact opnemen met de heer/mevrouw …(naam)…, 

…(functie)…, …(adresgegevens)… 

Over de verwijdering en de wijze waarop …(naam leerling)… na verwijdering onderwijs zal kunnen 

volgen, hebben wij op …(datum) … overleg gevoerd met de inspectie. 

Tegen dit besluit kunt u uiterlijk binnen 6 weken na dagtekening van deze brief bezwaar maken bij het 

bevoegd gezag (Stichting Lucas Onderwijs, College van Bestuur, Postbus 93231, 2509 AE Den 

Haag). 

 
7 Als de leerling 21 jaar of ouder is, hoeven de ouders niet aangeschreven te worden. 
8 Dit vereiste geldt niet voor leerlingen die niet meer onder de Leerplichtwet 1969 vallen. 
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Hoogachtend, 

 

Namens het bevoegd gezag, 

Regiodirecteur  

 

C/C Leerplicht Westland 
C/C Inspectie 
C/C College van Bestuur Lucas Onderwijs  
 

 

=== Einde model === 

 

  

 


