Bezwaarprocedure Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
De toelaatbaarheidsverklaring
De directeur van SWV ZOUT (verder: de directeur) besluit over de toelaatbaarheid tot het speciaal
basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Voor deze toelaatbaarheid is een toelaatbaarheidsverklaring
(TLV) nodig. De directeur baseert zijn besluit op het Toelaatbaarheidsadvies (TLA) van twee externe
deskundigen. Het besluit kan afwijken van het advies, maar in de regel is dat niet het geval.
Het bezwaar
Tegen het besluit van de directeur kunnen zowel de ouders als het bestuur van de aanvragende school
bezwaar aantekenen.
Bij de behandeling van bezwaren gaat het erom dat u het niet eens bent met de afwegingen en de
beslissing. U bent bijvoorbeeld van mening dat de externe deskundigen, die het toelaatbaarheidsadvies
geven, belangrijke gegevens niet of niet voldoende hebben meegewogen.
De bezwaarprocedure
Onderstaand wordt beschreven op welke manier u bezwaar kunt maken tegen de beslissing over de
toelaatbaarheid. Het samenwerkingsverband is – verplicht – aangesloten bij de Landelijke
Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring. Daar kunt u met uw bezwaar altijd terecht.
Binnen ons samenwerkingsverband gaan we er vanuit dat, als er sprake is van een bezwaar, het de
voorkeur heeft om er in een “goed gesprek” uit te komen en daarmee mogelijk een procedure te
voorkomen (de externe klachtenprocedure). Een snelle afhandeling is in het belang van het kind.
De stappen
Stap 1: De interne bezwaarprocedure
Wacht u eerst de brief af waarin het besluit (TLA en TLV) aan u wordt meegedeeld.
Mocht u een bezwaar willen maken tegen het genomen TLV-besluit, dan kunt u direct contact opnemen
met de directeur van het SWV ZOUT. Hij zal op basis van de interne bezwarenprocedure binnen vier
werkdagen contact met u opnemen (info@swvzout.nl) en u uitnodigen voor een gesprek. Als u dat
prettig vindt, kunt u bij dat gesprek u laten vergezellen door iemand die u assisteert. Door de directeur
worden een of twee deskundigen uitgenodigd die betrokken zijn geweest bij het advies aan de
directeur. U wordt als klager in de gelegenheid gesteld uw bezwaren toe te lichten. De deskundigen
geven toelichting op het advies aan de directeur (het TLA). Het doel van dit gesprek is standpunten
uitwisselen en toelichten. Van het gesprek wordt door een medewerker van SWV ZOUT een verslag
gemaakt (dat eventueel later in de bezwaarschriftenprocedure door de indiener kan worden
meegestuurd). Na het gesprek kunnen de externe deskundigen hun TLA heroverwegen en eventueel
een bijgesteld advies aan de directeur geven. Aan u wordt gevraagd of u uw bezwaar wilt handhaven.
Van de directeur ontvangt u binnen een week na het gesprek een definitief besluit.
De externe bezwaarprocedure:
Inschakelen landelijke bezwaaradviescommissie toelaatbaarheids-verklaringen
Stap 2: bezwaar indienen bij landelijke commissie
Indien het – al dan niet gewijzigde – definitieve besluit niet overeenkomstig de wens is van de indieners
van het bezwaar kan een beroep gedaan worden op de externe bezwarenprocedure. Er kan contact
worden opgenomen met de landelijke bezwaaradviescommissie. De termijn voor het indienen van een
bezwaar bij de landelijke bezwaaradviescommissie bedraagt zes weken. Na het gesprek en het – al dan
niet gewijzigde – TLV-besluit heeft u nog drie weken om uw bezwaar aanhangig te maken.
Het SWV ZOUT is aangesloten bij de landelijke bezwaaradviescommissie toelaatbaarheids-verklaringen.
Deze commissie hanteert haar eigen procedures bij de afhandeling van een bezwaar.
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U kunt die regels teruglezen op:
http://www.onderwijsgeschillen.nl/passend-onderwijs/landelijke-bezwaaradviescommissietoelaatbaarheidsverklaring-sbovso/.
Stap 3: behandeling door de landelijke commissie
De commissie bestudeert de stukken.
De klager en de vertegenwoordiger van het samenwerkingsverband worden uitgenodigd voor een
zitting van de commissie om gehoord te worden.
De commissie doet een uitspraak. Formeel is die uitspraak een advies waarover het
samenwerkingsverband een besluit moet nemen.
Stap 4: heroverweging toelaatbaarheidsbeslissing
Het samenwerkingsverband moet op basis van het advies van de adviescommissie de
toelaatbaarheidsbeslissing heroverwegen. Afhankelijk van het advies van de landelijke commissie kan
dat wel of niet tot een andere beslissing leiden.
Stap 5: beroep bij de rechtbank
Tegen de nieuwe beslissing van het samenwerkingsverband kan beroep worden ingesteld bij de
rechtbank, sector bestuursrecht.

Samenwerkingsverband PO ZOUT . Kwekerijweg 2c . 3709 JA Zeist . T 06 588 477 85 . E info@swvZOUT.nl . W swvZOUT.nl
Zeist, maart 2015

