Bezwaarprocedure Toelaatbaarheidsverklaring (TLV))
De toelaatbaarheidsverklaring
Voor het kind is een aanvraag gedaan voor toelating tot het speciaal onderwijs of speciaal
basisonderwijs. De directeur van samenwerkingsverband ZOUT (hierna genoemd: de directeur)
neemt een besluit over deze aanvraag. Hij baseert zich daarbij op het Toelaatbaarheidsadvies (TLA)
dat twee onafhankelijke deskundigen opstellen. Vrijwel altijd neemt de directeur dit advies over.
Bent u het niet eens met het besluit van de directeur? Bijvoorbeeld omdat u denkt dat de twee
deskundigen iets over het hoofd hebben gezien of omdat u het niet eens bent met hun afwegingen.
Dan kunt u bezwaar aantekenen. In dit document leggen we uit hoe dat werkt.
Interne of externe procedure?
Een snelle afhandeling is in het belang van het kind. Daarom heeft het onze voorkeur om te kijken of
we er in een ‘goed gesprek’ uit kunnen komen. We noemen dat de interne bezwaarprocedure. Zo
kan een externe bezwaarprocedure soms voorkomen worden. Bij de externe bezwaarprocedure is de
Landelijke Bezwaarcommissie Toelaatbaarheidsverklaring betrokken.
Wie kan bezwaar aantekenen?
Er kan bezwaar worden aangetekend door:
 de ouders/verzorgers van het kind
 het bestuur van de school waar het kind nu op school zit.

De interne bezwaarprocedure
Stap 0: wachten op brief
Wacht altijd totdat u de brief met het besluit (TLV en TLA) heeft ontvangen van het
samenwerkingsverband.
Stap 1: melden
Heeft u de brief ontvangen en wilt u bezwaar aantekenen? Laat dat direct weten aan de directeur .
Daarvoor stuurt u een mail naar: directeur@swvzout.nl.
Stap 2: gesprek met samenwerkingsverband
De directeur nodigt u binnen 4 werkdagen uit voor een gesprek. Als u wilt, kunt u iemand meenemen
naar dat gesprek. Bij het gesprek zijn ook 1 of 2 deskundigen aanwezig, die het
Toelaatbaarheidsadvies (TLA) hebben opgesteld.
Tijdens het gesprek kunt u uw bezwaren toelichten. De deskundigen leggen uit hoe zij tot hun advies
zijn gekomen. Het gesprek is dus bedoeld om standpunten uit te wisselen en toe te lichten. Een
administratief medewerker maakt een verslag van het gesprek. Alle aanwezigen krijgen dat verslag
na afloop.
Na het gesprek kunt u aangeven of u het bezwaar wilt handhaven. De deskundigen gaan hun
toelaatbaarheidsadvies opnieuw overwegen. Misschien brengen ze daarna een bijgesteld advies uit
aan de directeur.

Binnen een week na het gesprek ontvangt u de van directeur de definitieve
toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Hierin staat of het kind in aanmerking komt voor een plaats in het
speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs.

De externe bezwaarprocedure
Stap 3: bezwaar aantekenen
Bent u het niet eens met de definitieve toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van de directeur? Dan kunt
u de landelijke bezwaarcommissie toelaatbaarheidsverklaringen inschakelen. Wacht daar niet te lang
mee! Na het definitieve TLV-besluit heeft u 3 weken de tijd om bezwaar aan te tekenen bij deze
landelijke bezwarencommissie.
Deze commissie heeft eigen procedures. Zie:
http://www.onderwijsgeschillen.nl/passend-onderwijs/landelijke-bezwaaradviescommissietoelaatbaarheidsverklaring-sbovso/
Stap 4: hoorzitting
De commissie bestudeert de documenten. Daarna vindt een hoorzitting plaats. Daarvoor worden
uitgenodigd:
 degene die bezwaar heeft aangetekend (ouders/verzorgers of schoolbestuur)
 een vertegenwoordiger van het samenwerkingsverband.
Stap 5: besluit commissie
Na de hoorzitting doet de commissie uitspraak. Deze uitspraak heeft formeel de status van een
advies aan het samenwerkingsverband. De uitspraak is dus niet bindend.
Stap 6: 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. Het kind komt dan alsnog in
aanmerking voor het speciaal (basis)onderwijs.
Stap 8: rechtbank
Bent u het niet eens met de nieuwe beslissing van het samenwerkingsverband? Dan kunt u in beroep
aan bij de rechtbank, sector bestuursrecht.
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