
Schorsing en verwijdering leerling artikel 40 Wet Primair Onderwijs 
 

Schorsing PO, artikel 40 C  Wet Primair onderwijs 

 

 Het bevoegd gezag kan uw kind voor een periode van ten hoogste een week 

schorsen. 

 Daarbij moet het bevoegd gezag aangeven wat de reden is voor de schorsing. 

 Dat moet schriftelijk aan de ouders bekend gemaakt worden.  

 Verder moet het bevoegd gezag de Inspectie van het Onderwijs schriftelijk in kennis 

stellen van een schorsing voor een periode van langer dan een dag en daarbij de 

reden vermelden. 

 Belangrijk is dat de leerling schoolwerk mee naar huis krijgt voor tijdens de 

schorsing. 

 

Verwijdering leerling PO artikel 40 Wet Primair Onderwijs 

 

 

 Voor verwijdering gelden de volgende regels:  

 voor verwijdering moet het bevoegd gezag  de ouders, de leerling en de betrokken 

groepsleraar horen  

 het bevoegd gezag moet de leerplichtambtenaar direct inlichten over een besluit tot 

verwijdering; 

 het bevoegd gezag moet altijd aangeven wat de reden is van de verwijdering.  

 Of een school een kind mag verwijderen, hangt af van een aantal factoren.  De 

volgende factoren kunnen een rol spelen (dit moet de school kunnen aantonen): 

-een kind hoort (beter) thuis op een school voor speciaal onderwijs 

-voortdurend storend (ernstig) agressief gedrag 

-ernstige conflicten waarbij ook de ouders zijn betrokken 

 

 De beslissing over verwijdering van een leerling ligt bij het bevoegd gezag van een 

school. 

 

 Het bevoegd gezag mag een leerling pas definitief verwijderen als het voldaan heeft 

aan zijn zorgplicht om een andere school te vinden die bereid is de leerling toe te 

laten.  

Het bevoegd gezag moet in alle gevallen een nieuwe school voor de leerling vinden. 

 

 

 

Ouders kunnen bezwaar maken tegen verwijdering. Er zijn regels rond het indienen van 

bezwaar. 

 

 

 bezwaar maken binnen zes weken nadat het besluit schriftelijk bekend is gemaakt. 

 het bezwaar moet  schriftelijk  ingediend bij het bevoegd gezag van de school. 

 Het bevoegd gezag geeft  de kans om het  bezwaar mondeling toe te lichten.  

 Het bevoegd gezag moet binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop de 

termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken een beslissing nemen. 

 Tijdens de bezwaarprocedure kan de school het kind weigeren.  

 

 

 

Opgevraagd bij de VBS/ Nienke Daniels 19-1-2016, door Ariadne Jaski  

 

 


