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Help, mijn kind is niet meer welkom op school! 
 
  
Het zal u maar gebeuren, u wordt vrijdagmiddag gebeld door de directeur van de school die u meldt 
dat u uw kind kunt ophalen en dat hij niet meer hoeft terug te komen. Dezelfde dag krijgt u een 
aangetekende brief dat uw zoon zal worden verwijderd.  
Hoe kunt u hiertegen in actie komen? 
 
Er zijn allerlei mogelijkheden en instanties waar tot u zich kunt wenden. Dat is allemaal geregeld in 
allerlei verschillende wetten, besluiten en regelingen, afhankelijk van welk onderwijstype het is, of het 
een openbare of bijzondere school is, of wat u wilt bereiken. Naast de meer juridische procedures 
staan er ook andere procedures ter beschikking. In deze procedures volgt geen bindende uitspraak, 
maar geeft een commissie of college een advies aan het schoolbestuur. Hoewel sprake is van een 
advies, nemen veel schoolbesturen dat advies over. 
Neem geen overhaaste beslissingen, maar bereid u goed voor en neem bijvoorbeeld contact op met 
deskundigen als een ouderorganisatie of een rechtsbijstandverzekering. Een goede keuze kan 
namelijk een snel oordeel van een onafhankelijke instantie bespoedigen.  
Hieronder maken wij u wegwijs in de mogelijkheden. 
 
Bezwaar 
Het schoolbestuur moet een schriftelijk besluit nemen dat uw kind wordt verwijderd. Soms spreekt men 
ook van een voorgenomen besluit. Tegen dat (voorgenomen) verwijderingsbesluit kan een ouder 
binnen zes weken bezwaar maken bij het schoolbestuur. Als het goed is, staat in het besluit ook dat en 
waar u bezwaar kunt aantekenen. Nadat het schoolbestuur uw bezwaar heeft ontvangen, moet het 
binnen vier weken beslissen op dat bezwaar. 
 
Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) 
Bij de invoering van ‘passend onderwijs’ heeft de overheid de Geschillencommissie passend onderwijs 
(GPO) ingesteld. Aan deze Commissie kan een ouder een geschil voorleggen over de (komende) 
verwijdering van een leerling. Dat moet binnen zes weken na de (voorgenomen) 
verwijderingsbeslissing, of nadat duidelijk werd dat de leerling niet meer welkom is, gebeuren.  
 
Als het schoolbestuur een besluit over een (voorgenomen) verwijdering heeft genomen, is het 
raadzaam daartegen niet alleen bezwaar te maken bij het schoolbestuur, maar ook een geschil in te 
dienen bij de GPO. Dan krijgt het schoolbestuur namelijk een deskundigenoordeel over de 
verwijdering. Dat weegt zwaar en een school(bestuur) mag daar niet ongemotiveerd van afwijken. 
 
Als u zowel een geschil bij de GPO heeft ingediend als bezwaar heeft gemaakt bij het schoolbestuur, 
moet het schoolbestuur wachten met zijn beslissing, tot het het oordeel van de GPO heeft ontvangen. 
De GPO moet binnen 10 weken een oordeel geven over het geschil.  
De GPO behandelt geschillen in het kader van verwijdering. Er hoeft nog geen sprake te zijn van een 
verwijderingsbeslissing. Het kan ook een geschil zijn omdat de school de leerling niet meer toelaat 
omdat de school niet meer weet hoe ze moet handelen. 
De GPO is ondergebracht bij Onderwijsgeschillen. 
 
 
 
  

https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/geschillencommissie-passend-onderwijs-gpo
https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/geschillencommissie-passend-onderwijs-gpo
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De rechtbank 
Hier wordt het verschil tussen een openbare en een bijzondere school zichtbaar. 
Als uw kind op een openbare school zit, is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Op 
grond van deze wet kan een ouder, binnen zes weken nadat het schoolbestuur op een bezwaar over 
de verwijdering heeft beslist, in beroep gaan bij de rechtbank, sector bestuursrecht. De rechter zal dan 
oordelen of het besluit van het schoolbestuur in stand kan blijven of wordt vernietigd. 
Als uw kind wordt verwijderd van een bijzondere school (bijvoorbeeld een katholieke, protestant-
christelijke of algemeen bijzondere school), kunt u na de bezwaarprocedure naar de burgerlijke 
(civiele) rechter stappen om de verwijdering aan te vechten.  
Wilt u een bindende uitspraak, dan zult u een gerechtelijke procedure moeten starten. Bij de burgerlijke 
rechter heeft u daarvoor een advocaat nodig, wat in veel gevallen geld zal kosten. Daarnaast zult u 
voor de procedures bij de rechtbank ook griffierechten moeten betalen. 
 
Voorlopige voorziening/kort geding 
Het kan door de stapeling van de verschillende procedures (bezwaar en beroep, bezwaar en de 
burgerlijke rechter) lang duren voor er duidelijkheid komt over een besluit. Om (iets) sneller een 
beslissing van de rechter te krijgen, kan een ouder van een leerling van een openbare school ook een 
voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank. Dit kan tegelijk met het indienen van een bezwaar 
bij het schoolbestuur (of beroep bij de rechtbank). Als de rechtbank vindt dat er sprake is van een 
spoedeisend belang, kan hij met zo’n voorziening de gevolgen van de overheidsbeslissing opschorten. 
De leerling mag dan niet worden verwijderd totdat de rechter in een eventuele vervolgprocedure een 
definitief oordeel uitspreekt over de zaak.  
Ouders van een leerling op een bijzondere school kunnen via een kort-gedingprocedure bij de 
burgerlijke (civiele) rechter de verwijdering aanvechten. Hiervoor moet u wel een advocaat 
inschakelen. 
 
Klachtencommissie 
Er kunnen redenen zijn om niet naar de Geschillencommissie passend onderwijs of naar de rechter te 
stappen, maar naar de klachtencommissie van de school. Bijvoorbeeld omdat de termijn voor het 
indienen van een geschil bij de GPO is verstreken. Of omdat de leerling inmiddels (naar tevredenheid) 
op een andere school zit, maar u wel vindt dat de school een verkeerde of onzorgvuldige beslissing 
heeft genomen. U wilt graag dat de klachtencommissie toch een oordeel geeft over de verwijdering. 
Elke school is aangesloten bij een klachtencommissie. Veel scholen zijn aangesloten bij de Landelijke 
Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van Onderwijsgeschillen. Om er achter te komen of uw school is 
aangesloten, kunt u de schoolgids raadplegen. Daarin hoort het adres van de klachtencommissie te 
staan. U kunt natuurlijk ook altijd contact met Onderwijsgeschillen opnemen om te vragen of uw school 
is aangesloten. 
De klachtencommissie geeft een oordeel over de gegrondheid van uw klacht en kan aanbevelingen 
doen. Dit geheel is een advies aan het schoolbestuur. Het bestuur moet binnen vier weken aan de 
Commissie en aan de ouder meedelen of het het oordeel van de klachtencommissie deelt en of het 
maatregelen gaat nemen. 
 
College voor de Rechten van de Mens 
Bent u van mening dat er bij de verwijdering sprake is van een verboden onderscheid wegens een 
handicap of chronische ziekte, bijvoorbeeld omdat uw kind een autistische stoornis heeft en de school 
zegt dat  het de leerling niet kan begeleiden?  Dan kunt u ook een klacht indienen bij het College voor 
de Rechten van de Mens. Dat zal dan beoordelen of de school een verboden onderscheid heeft 
gemaakt. 

https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc
https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc
https://www.mensenrechten.nl/
https://www.mensenrechten.nl/
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Kortom, er zijn veel procedures mogelijk. Welke is voor u de beste? 
Op deze vraag is geen eenduidig antwoord te geven. Bij het maken van een keuze speelt namelijk een 
aantal overwegingen een rol. Denk aan:  
- heeft de school een formeel verwijderingsbesluit genomen? 
- wat wilt u bereiken, het kind terug op de school of alleen de  beslissing/procedure aan de kaak 

stellen? 
- mag de procedure geld kosten, heeft u een rechtsbijstandverzekering? 
- is het een openbare of een bijzondere school?  
- is haast geboden? 
 
Als u nog geen (schriftelijk) verwijderingsbesluit hebt ontvangen, maar uw zoon of dochter is niet meer 
welkom op school, dan kunt u een geschil indienen bij de Geschillencommissie passend onderwijs. 
Ook kunt u een klacht indienen bij de bevoegde klachtencommissie. Indien de klacht wordt ingediend 
bij de klachtencommissie van Onderwijsgeschillen, zal Onderwijsgeschillen bekijken of de zaak qua 
onderwerp meer thuis hoort bij de klachtencommissie of bij de Geschillencommissie passend 
onderwijs. 
 
Neem contact op met Onderwijsgeschillen  
Heeft u te maken met de (mogelijke) verwijdering van uw kind? En heeft u vragen over de procedures 
die u kunt starten? Neem dan gerust contact op Onderwijsgeschillen. 
 
Meer informatie over verwijdering van school vindt u in het themadossier Verwijdering leerling van 
school op de website van Onderwijsgeschillen. 
 
Maart 2016 

https://onderwijsgeschillen.nl/
https://onderwijsgeschillen.nl/thema/verwijdering-leerling-van-school
https://onderwijsgeschillen.nl/thema/verwijdering-leerling-van-school

