PROTOCOL
TIME-OUT, SCHORSING
EN VERWIJDERING
STICHTING OPENBAAR
BASISONDERWIJS
HOOGEZAND-SAPPEMEER
Versie: Januari 2018

Inleiding
Wanneer een leerling de regels overtreedt die binnen een school gelden, kan de leerling een
opvoedkundige maatregel of een orde maatregel opgelegd krijgen.
Opvoedkundige maatregelen zijn pedagogische handelingen die op de school het sociaal gewenst
gedragen beogen te bevorderen en leerlingen proberen te vormen. Omdat deze maatregelen de
rechtssfeer van de leerling slechts zijdelings raken, gaat het hier om feitelijke handelingen. Daarom is
de leerkracht bevoegd om deze maatregel op te leggen. Zo vallen onder anderen een time-out en het
opleggen van strafwerk onder deze vorm van maatregelen.
Naast de opvoedkundige maatregelen, kan de leerling ook een ordemaatregel opgelegd krijgen. Bij
een ordemaatregel wordt de leerling (tijdelijk) het recht op onderwijs ontzegd. Bij een schorsing
wordt de leerling minimaal één dag en maximaal vijf dagen het recht op onderwijs ontzegd. Bij een
verwijdering wordt de leerling definitief de toegang tot de school ontzegd. Aangezien
ordemaatregelen zware maatregelen betreffen, is alleen het bevoegd gezag gerechtigd om de
ordemaatregelen op te leggen.
Marian Bakker, directeur/bestuurder van de Stichting Ultiem, is het bevoegd gezag. Zij heeft de
maatregel tevens gemandateerd aan de schooldirecteuren van de (speciale) basisscholen die onder
de stichting Ultiem vallen. Marian Bakker is eindverantwoordelijk.
Dit protocol is op sommige punten drastisch veranderd ten aanzien van het oude protocol. Hierbij de
meest grote veranderingen op een rij:
•

•

•

•

De time-out, zoals deze was opgenomen in het oude protocol, was gelijk aan een schorsing.
Deze vorm van time-out is daarmee in strijd met de wet en is daarom uit het protocol
verdwenen.
Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs kent de schorsing binnen het
basisonderwijs een wettelijke basis. Met de invoering van deze basis, is er alleen nog een
schorsing van maximaal vijf dagen toegestaan.
Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs kennen de scholen een zorgplicht. Op het
gebied van verwijdering zijn scholen nu verplicht om een andere school te vinden om een
leerling in te schrijven, voordat een leerling verwijderd kan worden. Eerder mag een leerling
niet verwijderd worden.
In de periode tussen het voornemen tot verwijdering en de definitieve verwijdering, mag een
leerling niet langer deze hele periode geschorst worden. Per incident mag de leerling
maximaal vijf dagen geschorst worden.

In dit protocol zijn drie verschillende maatregelen opgenomen: time-out, schorsing en verwijdering.
Deze maatregelen en bijbehorende procedures zijn te vinden na de inleiding.
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Time-out
Definitie
Onder de term time-out scharen we in het kader van dit protocol alle opvoedkundige maatregelen en
pedagogische handelingen die sociaal gewenst gedrag dienen te bevorderen. Het doel is om het
ongewenste gedrag wat een leerling vertoont, te verminderen.
Aanleiding
Indien een leerling wangedrag vertoont, kan een time-out worden opgelegd. Voorbeelden van
wangedrag zijn opgenomen als bijlagen in dit protocol en te vinden op pagina 9. Deze lijst met
voorbeelden is niet uitputtend.
Bevoegdheid
Aangezien de time-out een opvoedkundige maatregel is, kan deze maatregel door de
groepsleerkracht worden opgelegd.
Procedure
De procedure rondom een time-out, kan niet worden samengevat in een protocol. Dit heeft te
maken met de grote verscheidenheid aan maatregelen die een groepsleerkracht kan opleggen. Het is
aan de groepsleerkracht om vanuit zijn of haar deskundigheid en kennis van de leerling te komen tot
een passende maatregel op ongewenst gedrag. De enige voorwaarde is dat de maatregel binnen
school plaats vindt en een kortstondige interventie betreft. Elke maatregel die als gevolg heeft dat
een leerling niet meer welkom is op school of van lange en structurele aard is, is feitelijk een
verkapte schorsing. Een dergelijke maatregel is gebonden aan de procedure zoals deze in het
volgende hoofdstuk wordt geschetst.
Wanneer herhaaldelijk een time-out plaats vindt, zoekt de leerkracht contact met de IB’er en/of
schooldirecteur. In overleg met de IB’er en/of schooldirecteur stelt de leerkracht de
ouder(s)/verzorger(s) van de leerling op de hoogte van de herhaaldelijke time-out die is opgelegd
en van de consequenties die kunnen volgen indien de leerling ongewenst gedrag blijft vertonen
(schorsing, verwijdering). In dit gesprek met de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling, waarbij
tenminste de IB’er en/of schooldirecteur en leerkracht aanwezig zijn, worden afspraken gemaakt
om een schorsing of verwijdering te voorkomen.

Schorsing
Definitie
Bij een schorsing wordt de leerling tijdelijk de toegang tot de school, en daarmee het recht op
onderwijs, ontzegd. Bij een schorsing blijft de onderwijskundige relatie met de leerling in tact.
Duur
De schorsing kan voor minimaal één dag en maximaal vijf dagen opgelegd worden.
Aanleiding
Een schorsing wordt opgelegd wanneer is gebleken dat het herhaaldelijk opleggen van een time-out
en afspraken met de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling, naar aanleiding van het herhaaldelijk
opleggen van een time-out, niet hebben gewerkt. De leerling vertoont nog steeds wangedrag.
Voorbeelden van wangedrag zijn opgenomen in de bijlage bij dit protocol op pagina 9. Deze lijst met
voorbeelden is niet uitputtend. Indien een leerling ernstig wangedrag vertoont, kan er direct worden
overgegaan tot een schorsing. Hiervoor hoeft er niet eerst een time-out plaats te vinden.
Bevoegdheid
Een schorsing is een ordemaatregel en mag daarom alleen opgelegd worden door het bevoegd
gezag. Marian Bakker, directeur/bestuurder van de Stichting Ultiem, is het bevoegd gezag. Zij heeft
de maatregel tevens gemandateerd aan de schooldirecteuren van de (speciale) basisscholen die
onder de stichting Ultiem vallen. Marian Bakker is te bereiken via m.bakker@midden-groningen.nl of
op 06 53 17 39 65. Marian Bakker is eindverantwoordelijk.
Procedure
1. De gemandateerde vraagt, voordat er tot schorsing wordt besloten, in ieder geval de mening
van de betrokken groepsleerkracht en (indien de schooldirecteur niet zelf optreedt als
gemandateerde) die van de schooldirecteur. Deze gesprekken worden schriftelijk vastgelegd.
Indien deze gesprekken geen aanleiding geven om de situatie voor een laatste keer proberen
op te lossen, kan er tot een voornemen tot schorsing worden overgegaan.
2. De gemandateerde nodigt de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling schriftelijk uit voor een
gesprek waarin wordt gesproken over het voornemen om over te gaan tot het schorsen van
de desbetreffende leerling. Bij dit gesprek zijn ook de groepsleerkracht en indien gewenst de
IB’er aanwezig. Indien het niet de schooldirecteur is die als gemandateerde optreedt, is ook
de schooldirecteur bij het gesprek aanwezig. In dit gesprek wordt het voornemen tot
schorsing onderbouwd en wordt er aangegeven waarom het belang van de leerling moet
wijken voor het belang van de school. In het gesprek wordt tevens de verdere procedure
uitgelegd, inclusief het feit dat de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling bezwaar kunnen
maken tegen het definitieve schorsingsbesluit. Dit gesprek dient ook schriftelijk te worden
vastgelegd.
Indien de omstandigheden dermate ernstig zijn dat de gemandateerde de leerling per direct
moet schorsen, dan worden de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling zo spoedig mogelijk na
het schorsingsbesluit gehoord.

3. Indien het gesprek met de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling geen aanleiding vormt om af
te wijken van het voornemen tot schorsing, kan de gemandateerde definitief overgaan tot
schorsing. Dit deelt de gemandateerde schriftelijk en onderbouwd aan de ouder(s)/verzorger
van de leerling mede. In het besluit moet de reden van de schorsing en de duur van de
schorsing worden aangegeven. Daarnaast moet er een bezwaarclausule in de brief worden
opgenomen. Deze bezwaarclausule is opgenomen als bijlage in het protocol op pagina 10. De
ouder(s)/verzorger(s) van de desbetreffende leerling kunnen binnen zes weken na
bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de directeur/bestuurder van
stichting Ultiem.
4. De gemandateerde stuurt de leerplichtambtenaar een kopie van het schorsingsbesluit.
Indien de schorsing langer duurt dan een dag, stuurt de gemandateerde ook een kopie van
het schorsingsbesluit naar de Inspectie voor het Onderwijs. Dit moet via het Internet
Schooldossier van de Inspectie voor het Onderwijs.
5. Bij een schorsing blijft de onderwijskundige relatie met de school in tact. De schooldirecteur
neemt maatregelen om te voorkomen dat de geschorste leerling onderwijsachterstand
oploopt in de periode van de schorsing. Deze onderwijsachterstand kan worden voorkomen
door de desbetreffende leerling huiswerk mee te geven.

Verwijdering
Definitie
Bij een verwijdering wordt de leerling definitief de toegang tot de school ontzegd.
Duur
De verwijderingsmaatregel kent geen duur. De leerling wordt definitief de toegang tot de school
ontzegd zodra er een nieuwe school voor de desbetreffende leerling is gevonden.
Aanleiding
Het herhaaldelijk opleggen van een time-out, een schorsing en afspraken met ouder(s)/verzorger(s)
van de desbetreffende leerling hebben niet gewerkt. De leerling vertoont namelijk nog steeds ernstig
wangedrag. Voorbeelden van wangedrag zijn opgenomen in de bijlage bij dit protocol op pagina 9.
Deze lijst met voorbeelden is niet uitputtend Een leerling kan ook verwijderd worden indien de
school niet langer aan de zorgbehoefte van de leerling kan voldoen. Voor beide gronden, wangedrag
en het niet kunnen voldoen aan de zorgbehoefte ondanks diverse interventies, hulp en/of
ondersteuning, geldt dezelfde verwijderingsprocedure.
Bevoegdheid
Een verwijdering is een ordemaatregel en mag daarom alleen opgelegd worden door het bevoegd
gezag. Marian Bakker, directeur/bestuurder van de Stichting Ultiem, is het bevoegd gezag. Zij heeft
de maatregel tevens gemandateerd aan de schooldirecteuren van de (speciale) basisscholen die
onder de stichting Ultiem vallen. Marian Bakker is te bereiken via m.bakker@midden-groningen.nl of
op 06 53 17 39 65. Marian Bakker is eindverantwoordelijk.
Procedure
1. De gemandateerde vraagt, voordat er tot verwijdering wordt besloten, in ieder geval de
mening van de betrokken groepsleerkracht, (indien de schooldirecteur niet zelf optreedt als
gemandateerde) die van de schooldirecteur, van de leerplichtambtenaar en van de Inspectie
van het Onderwijs. Deze gesprekken worden schriftelijk vastgelegd. Indien deze gesprekken
geen aanleiding geven om de situatie voor een laatste keer proberen op te lossen, kan er tot
een voornemen tot verwijdering worden overgegaan.
2. De gemandateerde nodigt de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling schriftelijk uit voor een
gesprek waarin wordt gesproken over het voornemen om over te gaan tot het verwijderen
van de desbetreffende leerling. Bij dit gesprek zijn in ieder geval ook de groepsleerkracht en
(indien de schooldirecteur niet zelf optreedt als gemandateerde)de schooldirecteur
aanwezig. In dit gesprek wordt het voornemen tot verwijdering onderbouwd en wordt er
aangegeven waarom het belang van de leerling moet wijken voor het belang van de school.
In het gesprek wordt tevens de verdere procedure uitgelegd, inclusief het feit dat de
ouder(s)/verzorger(s) van de leerling bezwaar kunnen maken tegen het definitieve
verwijderingsbesluit. Dit gesprek dient ook schriftelijk te worden vastgelegd.
3. Indien het gesprek met de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling geen aanleiding vormt om af
te wijken van het voornemen tot verwijdering, deelt de gemandateerde dit definitieve
besluit daartoe schriftelijk en onderbouwd aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling en

het personeel van de school mede. De gemandateerde stelt ook de leerplichtambtenaar en
de Inspectie van het Onderwijs op de hoogte van dit besluit. In de brief aan de
ouder(s)/verzorger(s) wordt de bezwaarclausule opgenomen. Deze bezwaarclausule is
opgenomen als bijlage in dit protocol en is te vinden op pagina 10.
4. De gemandateerde kan pas definitief tot verwijdering besluiten als een andere school bereid
is gevonden om de desbetreffende leerling toe te laten. Dit betekent dat de gemandateerde
een resultaatsverplichting heeft en samen met de schooldirecteur van de school waar de
leerling ingeschreven staat, op zoek moet gaan naar een andere school voor de
desbetreffende leerling.
5. In het definitieve verwijderingsbesluit dient te worden aangegeven om welke redenen de
desbetreffende leerling wordt verwijderd. Deze redenen dienen expliciet te worden
omgeschreven. In het verwijderingsbesluit moet een afweging worden gemaakt tussen het
belang van de school bij verwijdering en het belang van de desbetreffende leerling om op
school te blijven. In het verwijderingsbesluit moet tevens zijn opgenomen welke school
bereid is om de leerling toe te laten en wat de datum van de verwijdering is. De datum van
verwijdering kan niet liggen vóór de datum van de inschrijving op de nieuwe school.

Bijlage 1 . Voorbeelden wangedrag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fysiek geweld tegen personeel
Fysiek geweld tegen medeleerlingen
Intimidatie / dreiging met fysiek geweld tegen personeel
Intimidatie / dreiging met fysiek geweld tegen medeleerlingen
Pesten / treiteren van medeleerlingen zodat zij zich niet veilig voelen op school
Wapenbezit
Bezit en/of gebruik van drugs of alcohol
Verbaal geweld tegen personeel
Verbaal geweld tegen medeleerlingen
Discriminatie / racisme richting personeel
Discriminatie / racisme richting medeleerlingen
Seksueel misbruik / seksuele intimidatie / ongewenst seksueel gedrag tegen personeel
Seksueel misbruik / seksuele intimidatie / ongewenst seksueel gedrag tegen leerlingen
Diefstal / heling
Vernieling
Bezit en/of gebruik van vuurwerk
Verzuim
Binnen de lessen door storend gedrag het leerproces belemmeren
Fraude

Bijlage 2. Bezwaarclausule schorsing
Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit per brief of fax, dus niet per e-mail, bezwaar
maken. Dat moet dan binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit. U moet het
bezwaarschrift richten aan de directie/het bestuur van de stichting Ultiem.
In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:
1.
2.
3.
4.

Uw naam en adres;
de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
de reden waarom u bezwaar maakt;
een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar zich richt.

Stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Als het
bezwaarschrift in een andere dan een EU-taal is geschreven moet u, als daarom wordt gevraagd,
voor een goede Nederlandse vertaling zorgen.
Voorlopige voorziening in geval van bezwaar
Tijdens de bezwaarschriftprocedure is het besluit geldig. De uitvoering van het besluit kan uw
belangen schaden. Om dit te voorkomen kunt u de rechter schriftelijk verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen. Een voorlopige voorziening is hier een speciale regeling voor de periode dat
het bezwaarschrift nog in behandeling is. De voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen treft
een voorlopige voorziening als die, gelet op de betrokken belangen, direct nodig is. Het adres waar u
een verzoek om een voorlopige voorziening kunt doen is: rechtbank Groningen, sector bestuursrecht,
Postbus 150, 9700 AD Groningen. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

Bijlage 3. Bezwaarclausule verwijdering
Belanghebbenden kunnen op verschillende wijzen bezwaar maken tegen het verwijderingsbesluit.
Bezwaar maken bij de gemandateerde
Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit per brief of fax, dus niet per e-mail, bezwaar
maken. Dat moet dan binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit. U moet het
bezwaarschrift richten aan de directie/het bestuur van de stichting Ultiem.
In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:
1.
2.
3.
4.

Uw naam en adres;
de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
de reden waarom u bezwaar maakt;
een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar zich richt.

Stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Als het
bezwaarschrift in een andere dan een EU-taal is geschreven moet u, als daarom wordt gevraagd,
voor een goede Nederlandse vertaling zorgen.
Voorlopige voorziening in geval van bezwaar
Tijdens de bezwaarschriftprocedure is het besluit geldig. De uitvoering van het besluit kan uw
belangen schaden. Om dit te voorkomen kunt u de rechter schriftelijk verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen. Een voorlopige voorziening is hier een speciale regeling voor de periode dat
het bezwaarschrift nog in behandeling is. De voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen treft
een voorlopige voorziening als die, gelet op de betrokken belangen, direct nodig is. Het adres waar u
een verzoek om een voorlopige voorziening kunt doen is: rechtbank Groningen, sector bestuursrecht,
Postbus 150, 9700 AD Groningen. Hieraan zijn wel kosten verbonden.
Onderwijsconsulent
Belanghebbenden kunnen een onderwijsconsulent inschakelen. Onderwijsconsulenten bemiddelen
in de fase waarin het geschil nog niet aanhangig is gemaakt bij de Geschillencommissie.
Geschillencommissie passend onderwijs
Belanghebbenden kunnen er ook voor kiezen om het geschil aanhangig te maken bij de
Geschillencommissie passend onderwijs. Indien belanghebbenden gebruik willen maken van deze
optie, dienen zij binnen zes weken na bekendmaking van het verwijderingsbesluit een verzoek in te
dienen bij de commissie. De commissie brengt binnen tien weken een advies uit. Tegen dit advies kan
geen bezwaar of beroep worden ingesteld.
College voor de Rechten van de Mens
Belanghebbenden kunnen een oordeel vragen bij het College voor de Rechten van de Mens. Dit kan
als zij van mening zijn dat de gemandateerde bij de verwijdering een verboden onderscheid heeft
gemaakt of discrimineert op grond van een handicap of chronische ziekte.

