Procedure bezwaar Toelaatbaarheid
Inleiding
Het samenwerkingsverband beslist of een leerling toelaatbaar is tot het speciaal (basis)onderwijs.
Tegen de beslissing van het samenwerkingsverband over de al dan niet toelaatbaarheid van een kind
tot het S(B)O kan door ouder(s) of wettelijke verzorger(s) (lees hierna ouders) van een leerling en
schoolbestuur bezwaar worden ingediend.
Het is wenselijk om bij verschil van mening een beroepsmogelijkheid te hebben. Een snelle
afhandeling over het verschil van inzicht is vooral in het belang van een kind. Formele
bezwaarprocedures zijn extra belastend voor alle betrokken partijen. Het proces binnen Stromenland
is zodanig ingericht om klachten waar mogelijk te voorkomen:





Voordat door belanghebbenden een bezwaar wordt ingediend, vragen wij contact met ons
op te nemen om te kijken of we tot een oplossing kunnen komen.
Ouders worden vroegtijdig in het van proces toelaatbaarheid betrokken. Voordat een leerling
besproken wordt in een bijeenkomst van de Commissie Toelaatbaarheid, dienen ouders een
Verklaring Gegevensverwerking te ondertekenen. Op dit formulier is er voor ouders de
mogelijkheid om hun zienswijze te geven. Indien het formulier niet ondertekend is of de
zienswijze afwijkt van de aanvrager, zal de Commissie Toelaatbaarheid eerst ouders horen
voordat de leerling besproken wordt.
Het inschakelen van De Onderwijsconsulenten, zij vormen een organisatie ingesteld door de
minister van OCW. Zij adviseren en begeleiden ouders en scholen wanneer de
schoolplaatsing van een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, problemen oplevert of
moeizaam verloopt. De Onderwijsconsulenten kunnen worden ingeschakeld door ouders,
scholen en andere organisaties en er zijn geen kosten aan verbonden
(www.onderwijsconsulenten.nl).

Als bemiddeling intern of extern geen resultaat oplevert en het geschil blijft bestaan, moet een
andere weg worden gevolgd. In onderstaande procedure bezwaar Toelaatbaarheid is dit vastgelegd.
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Procedure bezwaar Toelaatbaarheid
Voor het indienen van een bezwaar moeten de volgende stappen ondernomen worden.
Indienen van een bezwaarschrift
Belanghebbenden (ouders en bevoegd gezag van de school waar de leerling is ingeschreven) kunnen
binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit toelaatbaarheid van het samenwerkingsverband.
Het bezwaar kan worden ingediend bij de bestuurder van het samenwerkingsverband per post of per
mail (info@stromenland.nl).
Postadres:
Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Stromenland
T.a.v. de bestuurder
Panovenlaan 1
6525 DZ Nijmegen
Adviescommissie
Het samenwerkingsverband bevestigt aan de indiener schriftelijk de ontvangst van het
bezwaarschrift en deelt de belanghebbenden mee dat bezwaar is gemaakt tegen de beslissing. De
betrokken platform coördinator ontvangt het bezwaar ter informatie. Het samenwerkingsverband
deelt aan de belanghebbenden tevens schriftelijk mee dat de landelijke bezwarenadviescommissie
waarbij het samenwerkingsverband is aangesloten om advies wordt gevraagd alvorens het bestuur
van het samenwerkingsverband een beslissing neemt op het bezwaar.
Tezamen met het bezwaar stuurt het samenwerkingsverband haar zienswijze op het geschil inclusief
alle door de commissie gewenste aanvullende documenten, binnen twee weken (na het verstrijken
van de uiterste aanleverdatum voor het indienen van het bezwaar) naar de commissie van
onderwijsgeschillen. Deze commissie heeft zijn eigen procedures:
https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-bezwaaradviescommissietoelaatbaarheidsverklaring-lbt/procedure. De indiener krijgt gelijktijdig een afschrift van het verweer
en de aanvullende documenten.
Hoorzitting
De landelijke bezwaaradviescommissie bestudeert de documenten, daarna vindt een hoorzitting
plaats. Daarvoor worden uitgenodigd:
 Degene die het bezwaar heeft aangetekend (ouder(s)/verzorger(s) en/of schoolbestuur).
 Een vertegenwoordiger van het samenwerkingsverband.
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Advies commissie
Na de hoorzitting doet de commissie een uitspraak. Deze uitspraak heeft formeel de status van een
advies aan samenwerkingsverband. De uitspraak is niet bindend.

Besluit samenwerkingsverband
Het samenwerkingsverband bespreekt het advies van de commissie. Er zijn dan twee mogelijkheden:
 Het samenwerkingsverband blijft bij haar besluit.


Het samenwerkingsverband past de toelaatbaarheidsverklaring aan.

Het samenwerkingsverband informeert ouders/schoolbestuur schriftelijk over de genomen
beslissing.

Rechtbank
Indien de ouders/schoolbestuur het oneens zijn met de nieuwe beslissing van het
samenwerkingsverband dan kunnen zij in beroep gaan bij de rechtbank, sector bestuursrecht.Tevens
is er de mogelijkheid een oordeel te vragen aan het College voor de Rechten van de Mens (CVRM) als
men meent dat het samenwerkingsverband onderscheid maakt of discrimineert op grond van geloof,
sekse, etniciteit, handicap of chronische ziekte. De oordelen van het CVRM zijn niet bindend maar
worden in de meeste gevallen wel opgevolgd. Meer informatie hierover: https://mensenrechten.nl/
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