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BEZWAARPROCEDURE TOELAATBAARHEIDSVERKLARING EN KLACHTEN 
 
In het kort 
Het samenwerkingsverband passend onderwijs (swv) beslist op verzoek van een schoolbestuur of 
een leerling toelaatbaar is tot het sbo, (v)so en het praktijkonderwijs of over de toewijzing 
van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). 
Tegen zo’n besluit van het samenwerkingsverband kunnen betrokken ouders, maar ook het 
schoolbestuur, bezwaar indienen.  
Elk samenwerkingsverband is vanaf 1 augustus 2014 dan ook wettelijk verplicht voor deze 
bezwaarschriftprocedure een (bezwaar)adviescommissie te hebben. Die adviescommissie brengt een 
advies uit aan het bestuur van het samenwerkingsverband dat vervolgens een beslissing moet nemen 
op het bezwaar. 
In plaats van zelf een adviescommissie op te richten, kan een samenwerkingsverband zich aansluiten 
bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring. Deze Commissie is op verzoek 
van een aantal samenwerkingsverbanden door Onderwijsgeschillen ingesteld. De Commissie bestaat 
uit voorzitters en leden die over specifieke kennis en deskundigheid beschikken die nodig is voor het 
beoordelen van de bezwaren. 
 
Het samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Holland & Rijnstreek is aangesloten bij de Landelijke 
Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring, ondergebracht bij de Stichting 
Onderwijsgeschillen te Utrecht. 
 
Procedure 
Als u een bezwaarschrift wenst in te dienen  tegen het besluit over de toelaatbaarheidsverklaring, dan 
dient u dit in bij het bestuur van de Vereniging Samenwerkingsverband V(S)O Midden-Holland & 
Rijntreek, Bachstraat 3 te 2807 HZ  Gouda, e-mailadres: info@swv-vo-mhr.nl  
 
Het samenwerkingsverband stuurt het door naar de Landelijke Bezwaaradviescommissie 
Toelaatbaarheidsverklaring (LBT).  
 
Wie kunnen een bezwaarschrift indienen? 

 de ouders van een leerling waarvoor de toelaatbaarheidsverklaring is aangevraagd 
 het schoolbestuur dat de toelaatbaarheidsverklaring heeft aangevraagd 
 andere belanghebbenden 

 
Hoe dient u het bezwaarschrift in? 

 Voor indienen van het bezwaarschrift is geen advocaat vereist. U kunt dit zelf doen. 
 Het bezwaarschrift dient u bij voorkeur per e-mail in bij het samenwerkingsverband. 
 De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is zes weken na ontvangst van het 

besluit.  Bent u te laat? Motiveer dan zo volledig mogelijk waarom u niet eerder heeft 
gereageerd. 

 Als u het bezwaarschrift indient per brief, moet het zijn ondertekend. 
 
(Op de website van de stichting Onderwijsgeschillen (www.onderwijsgeschillen.nl) is een model van 
een bezwaarschrift vermeld). Op de betreffende website staat ook het reglement dat betrekking 
heeft op de commissie. 
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Wat gebeurt er na het indienen van het bezwaar? 
Het samenwerkingsverband zal het bezwaarschrift voorzien van een verweerschrift en bijlagen. Het 
bezwaarschrift en het verweer zal binnen 14 dagen aangeboden worden aan de LBT en aan u als 
bezwaarde. Het samenwerkingsverband vraagt aan de Commissie om advies uit te brengen.  
 
Vervolgens wordt een hoorzitting gehouden waar bezwaarde en het samenwerkingsverband voor 
worden uitgenodigd. 
 
Procedure op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
De Commissie dient te voldoen aan het gestelde in artikel 13 van boek 7 van de Algemene wet 
bestuursrecht (art. 7:13 Awb). Dit betekent onder andere dat de Commissie uit een voorzitter en ten 
minste twee leden bestaat en de voorzitter geen deel uitmaakt van en niet werkzaam is onder de 
verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband. 
Op de bezwaarschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 
De Commissie zal de bezwaren beoordelen aan de hand van de door het desbetreffende 
samenwerkingsverband vastgestelde criteria voor toelaatbaarheid. 
Het samenwerkingsverband moet op basis van het advies van de adviescommissie de 
toelaatbaarheidsbeslissing heroverwegen. Voor zover die heroverweging daartoe aanleiding geeft, 
herroept het samenwerkingsverband het bestreden besluit en neemt het, voor zover nodig in de 
plaats daarvan een nieuw besluit. Tegen de nieuwe beslissing van het samenwerkingsverband kan 
beroep worden ingesteld bij de rechtbank, sector bestuursrecht. 
 
Klachten 
Klachten over bejegening of beslissingen (andere beslissingen dan de toelaatbaarheidsverklaring) 
kunnen ook worden ingediend tegen het bestuur of de bestuurders van het samenwerkingsverband. 
Samenwerkingsverbanden kunnen de behandeling van die klachten afdekken door desgewenst 
aansluiting bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van Onderwijsgeschillen te koppelen 
aan de aansluiting bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring. 
 


