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Geschil  over het besluit toelaatbaarheid tot SO of SBO 

Voor uw kind is een aanvraag ingediend voor toelating tot het speciaal (basis) onderwijs. De 

bestuurder van het samenwerkingsverband Stromenland neemt een besluit over de aanvraag 

toelaatbaarheid. Het besluit is gebaseerd op het advies dat gegeven wordt vanuit de commissie 

toelaatbaarheid. Vrijwel altijd neemt de bestuurder dit advies over. Bent u of het schoolbestuur het 

niet eens met één van deze  besluiten, bv. omdat u denkt dat de commissie toelaatbaarheid iets over 

het hoofd heeft gezien, of omdat u het niet eens bent met hun afwegingen, dan kunt u bezwaar 

aantekenen.  

Het is wenselijk om bij dit verschil van mening een beroepsmogelijkheid te hebben voor u en/of het 

schoolbestuur. Een snelle afhandeling over het verschil van inzicht is vooral in het belang voor uw 

kind.  Formele bezwaarprocedures zijn extra belastend voor alle betrokken partijen. Het heeft onze 

voorkeur om eerst  te kijken of wij er in een ‘goed gesprek’ uit kunnen komen.  

Deze procedure kent de volgende stappen: 

Stap 1. Wachten op de brief besluit van toekenning van toelaatbaarheid 

Wacht altijd totdat u de brief met het besluit van de toelaatbaarheid heeft ontvangen van het 

samenwerkingsverband. 

Stap 2. Melden 

Heeft u de brief ontvangen en wilt u bezwaar aantekenen? Laat dit dan direct schriftelijk weten aan 

de bestuurder van het samenwerkingsverband, via mail naar: info@stromenland.nl of per brief aan: 

Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Stromenland, T.a.v . bestuurder, 

Panovenlaan 1, 6525 DZ Nijmegen.  

Stap 3. Gesprek met samenwerkingsverband 

Bestuurder en/of platformcoördinator nodigt ouder(s)/verzorger(s)/schoolbestuur of andere 

betrokkenen binnen 4 werkdagen1 (na ontvangst van de schriftelijke melding) uit voor een gesprek. 

De ouders kunnen zich laten vergezellen door iemand die ze wenselijk vinden. Wel vernemen wij 

graag vooraf indien u zich laat begeleiden door anderen.  Bij het gesprek is ook een centraal 

deskundige van het samenwerkingsverband aanwezig. Tijdens het gesprek kunnen de bezwaren 

worden toegelicht. De deskundige van het samenwerkingsverband legt uit hoe de commissie 

toelaatbaarheid tot haar advies is gekomen.  

 

1  Gedurende de zomerperiode zijn er afwijkende reactietermijnen. Indien uw klacht/bezwaar 
in deze periode aankomt, ontvangt u een eerste reactie in de week voordat de basisscholen 
weer starten  
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Het gesprek is bedoeld om tot uitwisseling van de standpunten te komen en deze toe te lichten. In 

het gesprek vindt ook een verkenning plaats waar de eerste verantwoordelijkheid van het bezwaar 

ligt. Aan het einde van het gesprek wordt aanwezigen gevraagd of het bezwaar gehandhaafd blijft. 

Een medewerker van Stromenland maakt een verslag van het gesprek en stelt dat aan de deelnemers 

ter beschikking. De deskundigen gaan hun toelaatbaarheidsadvies opnieuw overwegen en adviseren 

de bestuurder van het samenwerkingsverband. 

Binnen 1 week na het gesprek ontvangt de ouder(s)/verzorger(s)  en de school het besluit van de 

bestuurder over de definitieve toelaatbaarheid. 

Second opinion 

Bent u het hier niet mee eens dan kunt u ook een verzoek indienen voor een second opinion. Een 

second opinion wordt aangevraagd bij- en afgehandeld door- de bestuurder van het 

samenwerkingsverband. Een second opinion is gratis voor ouders. Eventueel noodzakelijk aanvullend 

onderzoek betaalt de school of het samenwerkingsverband. 

Mediation 

Als u het besluit van de bestuurder na een second opinion niet kunt accepteren, of u nog steeds 

onvoldoende gehoord voelt, is er sprake van een geschil. In dat geval kan mediation helpen om dit 

geschil tussen ouders, school en samenwerkingsverband te helpen oplossen. Hiervoor kunt u contact 

opnemen met de landelijke onderwijsconsulenten. (www.onderwijsconsulenten.nl) Hun inzet en 

betrokkenheid wordt gratis beschikbaar gesteld door de overheid.  

Het is onze intentie dat we met stap 1 t/m 3 tot overeenstemming komen. Indien 

ouder(s)/verzorger(s) en/of bestuur van de aanvragende school het uiteindelijk niet eens zijn met het 

definitieve besluit toelaatbaarheid dan kan de Landelijke Bezwaaradviescommissie 

Toelaatbaarheidsverklaring (LBT) ingeschakeld worden.  De procedure krijgt dan met stap 4 een 

formele bezwaar status. 

Stap 4. Formeel bezwaar aantekenen 

U dient binnen 6 weken na ontvangst van de brief besluit van de toelaatbaarheid (stap 1) een 

formeel bezwaarschrift in bij het samenwerkingsverband.  Tezamen met uw bezwaar stuurt het 

samenwerkingsverband zijn zienswijze op het geschil inclusief alle door de commissie gewenste 

aanvullende documenten, binnen 2 weken (m.u.v. de zomerperiode, zie noot 1), in bij de  commissie 

van onderwijsgeschillen. Deze commissie heeft zijn eigen procedures: 

https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-bezwaaradviescommissie-

toelaatbaarheidsverklaring-lbt/procedure. U krijgt gelijktijdig  een afschrift van het verweer en de 

aanvullende documenten. De bezwaarafhandeling wordt gerapporteerd aan het bestuur van 

Stromenland en wordt intern geregistreerd. 

http://www.onderwijsconsulenten.nl/
https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-bezwaaradviescommissie-toelaatbaarheidsverklaring-lbt/procedure
https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-bezwaaradviescommissie-toelaatbaarheidsverklaring-lbt/procedure
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Stap 5. Hoorzitting 

De commissie 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 

Stap 6. Besluit 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. 

Stap 7. Heroverweging TLV 

Het samenwerkingsverband bespreekt het advies van de commissie. Er zijn dan twee mogelijkheden:  

• Het samenwerkingsverband blijft bij haar standpunt 

• Het samenwerkingsverband past de toelaatbaarheidsverklaring aan 

 

Stap 8: Rechtbank 

Indien de ouders/school het niet eens zijn met de nieuwe beslissing van het samenwerkingsverband 

dan kunnen zij in beroep gaan bij de rechtbank, sector bestuursrecht. 

U kunt ook een oordeel vragen aan het College voor de Rechten van de Mens (CVRM) als u meent 

dat het samenwerkingsverband Stromenland 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/ 

 

 

https://mensenrechten.nl/

