
Tuchtmaatregelen in het secundair onderwijs 

1. Preventieve schorsing versus uitsluiting 
Tussen schorsing en uitsluiting zijn er overeenkomsten en verschillen. 
Zowel bij schorsing als bij uitsluiting wordt de leerling het recht ontnomen om deel te nemen aan les- en 
gelijkgestelde onderwijsactiviteiten (met inbegrip van evaluatiebeurten). In beide gevallen beslist de school of 
de leerling op school moet aanwezig zijn. Is aanwezigheid niet verplicht, dan kunnen de betrokken personen 
niettemin een opvangvraag stellen: ofwel wordt op die vraag ingegaan en zullen er afspraken rond 
opvangvoorwaarden worden gemaakt, ofwel wordt de vraag schriftelijk én gemotiveerd geweigerd. Bij opvang 
bepaalt de school dus autonoom welke invulling aan deze opvang wordt gegeven. 
Een fundamenteel verschil echter is dat een schorsing geen tuchtmaatregel is doch een bewarende maatregel 
met een dubbel doel: 
1. na een incident of vergrijp de leerling aan het onderwijsgebeuren onttrekken zodat opnieuw een sereen en 
onderwijsvriendelijk klimaat kan worden gecreëerd;  
2. de nodige tijdsruimte voorzien om een tuchtonderzoek te voeren en een tuchtdossier samen te stellen, 
hetgeen impliceert dat vanaf het moment van preventieve schorsing het onderzoek en de dossiersamenstelling 
geacht worden opgestart te zijn; 
De preventieve schorsing, die op zich geen verplichting is, kan onmiddellijk na de regelschending (dus ook in de 
loop van de betrokken lesdag) ingaan, zij het na kennisgeving aan de betrokken personen. Het geldt als een 
signaal of een indicatie dat een tuchtmaatregel kan volgen. Na het beëindigen van het tuchtonderzoek kan het 
resultaat evenwel ook zijn dat, om welke reden dan ook, geen tuchtmaatregel wordt genomen. Als er wel tot 
een tuchtmaatregel wordt beslist, dan zijn er twee alternatieven: ofwel een tijdelijke uitsluiting ofwel een 
definitieve uitsluiting. 
 
2. Maximale duur 
Een preventieve schorsing kan maximaal tien opeenvolgende lesdagen bestrijken. Indien binnen die periode 
het tuchtonderzoek niet kan worden afgerond en de school dit motiveert aan de betrokken personen, kan deze 
periode met maximaal tien opeenvolgende lesdagen worden verlengd. Indien de schorsing onmiddellijk ingaat 
in de loop van de lesdag waarin het omstreden feit plaats vindt, dan telt die dag als de eerste van het 
toegelaten maximum.  
Een tijdelijke uitsluiting omvat minimaal één en maximaal vijftien op eenvolgende lesdagen. Zowel trouwens 
ook bij preventieve schorsing moet het instellen van een maximumduur voor tijdelijke uitsluiting vrijwaren dat 
de lesonderbreking geen ernstige nadelige effecten heeft voor de afwerking van het lesprogramma. Een 
leerling kan in het schooljaar meer dan eens tijdelijk worden uitgesloten doch enkel indien zich telkens een 
nieuw feit van regelschending heeft voorgedaan. 
Aan definitieve uitsluiting is uiteraard geen maximale duur gekoppeld. Een beslissing tot definitieve uitsluiting 
gaat in hetzij onmiddellijk tijdens het schooljaar, hetzij op het einde van het schooljaar (= 31 augustus dan wel, 
voor opleidingen die dan eindigen, 31 januari). Indien de uitsluiting pas op het einde van het schooljaar ingaat, 
dan heeft ze in de feiten betrekking op het daaropvolgende schooljaar, de school is er dan wel toe gehouden 
om de leerling tot op het einde van dat schooljaar effectief de lessen te laten bijwonen. 
 
3. Tuchtdossier en -onderzoek 
De volgende regels, inherent aan tuchtrechtspleging, zijn ook binnen onderwijs van toepassing: 
1. de intentie tot een tuchtmaatregel wordt aan de betrokken personen schriftelijk ter kennis gebracht; 
2. de betrokken personen alsmede de leerling, eventueel bijgestaan door een vertrouwenspersoon naar keuze, 
worden gehoord; 
3. elke genomen beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd; indien het een definitieve uitsluiting behelst dan 
wordt schriftelijk verwezen naar de mogelijkheid tot beroep met overeenkomstige procedure; 
4. elke beslissing wordt schriftelijk ter kennis gebracht aan de betrokken personen voordat de tuchtmaatregel 
van kracht wordt; 
5. er is geen mogelijkheid om tot collectieve uitsluitingen over te gaan waarbij in één beslissing meerdere 
leerlingen worden gevat; wanneer bijgevolg een groep leerlingen heeft bijgedragen tot hetzelfde feit, dan mag 
dit nimmer tot een collectief tuchtvoorstel leiden (elk tuchtdossier is dus een individueel dossier); 
6. de betrokken personen hebben inzage in het tuchtdossier van de leerling; 
7. de tuchtmaatregel moet in overeenstemming zijn met de ernst van de feiten (het zogenaamde 
"redelijkheids- en proportionaliteitsbeginsel"); 



8. het tuchtdossier en de tuchtmaatregel zijn niet overdraagbaar naar een andere school. 
Een  uitsluiting kan nooit implicaties hebben voor het eventuele lidmaatschap van de betrokken leerling in de 
leerlingenraad of de schoolraad. 
 
4. Bevoegdheid 
De bevoegdheid tot het preventief schorsen of het nemen van een tuchtmaatregel ligt bij de directeur van de 
school waar de leerling is ingeschreven of zijn afgevaardigde. 
Voorafgaand aan de beslissing tot definitieve uitsluiting, moet het advies van de begeleidende klassenraad 
worden ingewonnen. Het advies van de klassenraad wordt in het tuchtdossier opgenomen. 
 
5. Definitieve uitsluiting versus uitschrijving 
Indien een definitieve uitsluiting op het einde van het schooljaar ingaat, dan heeft ze in de feiten betrekking op 
het daaropvolgende schooljaar en komt uitsluiting per definitie neer op uitschrijving uit het leerlingenbestand 
van de school. 
Indien een definitieve uitsluiting daarentegen in de loop van het schooljaar ingaat, dan blijft de leerling 
ingeschreven in de school in afwachting dat een andere school wordt gevonden. De uitsluitende school heeft 
de verantwoordelijkheid om, samen met het CLB waarmee het samenwerkt, de leerling actief bij te staan in het 
zoeken naar een andere school.  
Zelfs indien de definitieve uitsluiting in de loop van het schooljaar ingaat, kan ze in twee situaties uitmonden in 
uitschrijving, nl. 
1. als de betrokken personen blijk geven van manifeste onwil om op het aanbod van verandering van school in 
te gaan. Leerplicht kan niet verengd worden tot louter administratieve inschrijving in een school maar vereist 
ook effectieve lesbijwoning; 
2. vanaf de tiende lesdag die volgt op de dag dat de definitieve uitsluiting ingaat en alleszins pas nadat een 
eventueel ingestelde beroepsprocedure is afgerond. Deze uitschrijving kan evenwel uitsluitend voor een 
leerling die op het moment van de uitschrijving niet meer leerplichtig is. 
Een definitief uitgesloten doch (nog) niet uitgeschreven regelmatige leerling komt bij het einde van het 
schooljaar in aanmerking voor evaluatie en studiebekrachtiging. Evaluatie kan zowel uitstel van eindbeslissing 
als beroep tegen een controversiële eindbeslissing met zich meebrengen. Ook indien de definitief uitgesloten 
leerling vanaf 1 september daaropvolgend is uitgeschreven, blijft de regeling inzake uitstel van eindbeslissing 
en de regeling inzake beroep op deze leerling van toepassing. Er vinden m.a.w. binnen de school 
onderwijshandelingen plaats in de maand september ten aanzien van een leerling die op dat tijdstip ten 
gevolge van uitsluiting al is uitgeschreven.  
 
6. Beroep 
6.1. Procedure 
De beroepsprocedure is concreet vastgelegd in het schoolreglement maar omvat alleszins volgende stappen: 
1. de betrokken personen stellen het beroep in bij het schoolbestuur door middel van een gedateerd en 
ondertekend verzoekschrift dat ten minste het voorwerp van het beroep met feitelijke omschrijving en 
motivering van de ingeroepen bezwaren vermeldt; 
2. het beroep wordt behandeld door een beroepscommissie; 
3. het resultaat wordt binnen de termijn bepaald in het schoolreglement schriftelijk ter kennis gebracht aan de 
betrokken personen; zo deze termijn wordt overschreden, dan is de definitieve uitsluiting van rechtswege 
nietig.  
 
6.2. Samenstelling beroepscommissie 
Het schoolbestuur stelt een beroepscommissie in, waarvan de samenstelling aan volgende voorwaarden moet 
beantwoorden: 
1. per te behandelen individueel dossier kan de samenstelling verschillen, maar binnen het dossier kan de 
samenstelling niet meer wijzigen; 
2. elke commissie bestaat uit: 

o interne leden: zijnde leden van het schoolbestuur of de school waar tot de definitieve uitsluiting werd 
beslist; de directeur of zijn afgevaardigde die de omstreden beslissing heeft genomen, kan niet in de 
beroepscommissie zetelen; 

o externe leden: zijnde leden die niet verbonden zijn aan het schoolbestuur of de school waar tot de 

definitieve uitsluiting werd beslist; een lid van de ouderraad, de leerlingenraad of  met uitzondering 



van het personeel – de schoolraad die fungeert binnen de school die uitsluit, behoort tot de categorie 
"externe leden”; 

o een voorzitter: door het schoolbestuur aangeduid onder de externe leden. 
Een persoon die vanuit zijn hoedanigheden zowel onder de omschrijving "intern lid" als de omschrijving "extern 
lid" valt, wordt geacht intern te zijn. 
Concreet: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418#6-2-6-2  
 
6.3. Werking beroepscommissie 
Het schoolbestuur bepaalt de werking (waaronder de stemprocedure) van de beroepscommissie, rekening 
houdend met volgende voorwaarden: 
1. elk lid van een beroepscommissie is in beginsel stemgerechtigd, maar bij stemming moet het aantal 
stemgerechtigde interne leden en het aantal stemgerechtigde externe leden gelijk zijn. Bij staking van 
stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend; 
2. elk lid van een beroepscommissie is aan discretieplicht onderworpen; 
3. een beroepscommissie hoort de betrokken personen en de leerling in kwestie; 
4. een beroepscommissie beslist autonoom over de stappen die worden gezet om tot een gefundeerde 
beslissing te komen. Eén van die stappen kan het horen zijn van een of meer leden van de begeleidende 
klassenraad die een verplicht advies over de definitieve uitsluiting heeft moeten geven; 
5. de werking van een beroepscommissie kan geen afbreuk doen aan de statutaire rechten van de individuele 
personeelsleden van het onderwijs. Hiermee wordt gealludeerd op de rechten om op bepaalde tijdstippen niet 
met schoolopdrachten te kunnen worden belast, tenzij dit in het arbeidsreglement van de school uitdrukkelijk 
is geregeld; 
6. een beroepscommissie oordeelt of de genomen beslissing alleszins in overeenstemming is met de decretale 
en reglementaire onderwijsbepalingen en met het schoolreglement.  
 
6.4. Resultaat beroepscommissie 
De beroepscommissie heeft drie alternatieven: 
1. het beroep is onontvankelijk en wordt gemotiveerd afgewezen; dit kan als de termijn voor indiening, 
vastgelegd in het schoolreglement, wordt overschreden of als het beroep niet voldoet aan de vormvereisten 
die in het schoolreglement zijn voorzien; 
2. de definitieve uitsluiting wordt bevestigd; 
3. de definitieve uitsluiting wordt vernietigd. 
De beroepscommissie heeft volheid van bevoegdheid en beslist op grond van inhoudelijke of procedurele 
aspecten. Toch draagt het schoolbestuur steeds de verantwoordelijkheid voor de genomen beslissing.  
 
7. Opdracht voor het CLB 
Conform de regelgeving op de operationele CLB-doelstellingen, moet elk CLB een begeleidingstaak opnemen 
t.a.v. elke leerling die in de loop van het schooljaar wordt geschorst of uitgesloten. Hoewel de leerling ernstig in 
de fout is gegaan (of, in het geval van schorsing, daarrond sterke vermoedens bestaan), kan hij niet volledig aan 
zijn lot worden overgelaten met het risico op herval. Het CLB moet dan ook actie ondernemen gericht op 
remediëring, ondersteuning en sensibilisering. De school en het schoolbestuur staan in deze dus niet alleen.  

 

Meer info: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418#6-2  
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