Procedure Bezwaar en Beroep

Zorgplicht en geschillen
Sinds 1 augustus 2014 hebben scholen zorgplicht. Dit houdt in dat bij de overstap po-vo de
school van aanmelding zorgplicht heeft en moet zorgen voor een passende onderwijsplek.
De school maakt een inschatting of er extra ondersteuning nodig is. Zo ja, dan kan dat in de
meeste gevallen op de school zelf. In een aantal gevallen moet de school op zoek naar een
andere plek. Wat zijn dan de te nemen stappen?
1. De school gaat na of een plaatsing bij een collega-school beter past: b.v. als de
school een traject/speciale groep heeft en de begeleiding niet passend genoeg vindt,
kan het zijn dat een leerling gebaat is bij een iets andere aanpak die op de collegaschool wel wordt geboden.
2. Als de ondersteuningsbehoefte van een leerling het ondersteuningspunt van het
regulier onderwijs overstijgt, wordt door de vo school een toeleiding naar een
‘individueel arrangement’ of het speciaal onderwijs voorgesteld. Bij akkoord van de
ouders wordt een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) aangevraagd en contact
opgenomen met de vso-school ( naar keuze van ouders) om te kijken of zij de
aanmelding kunnen overnemen.
3. Als ouders zich rechtstreeks na po aanmelden bij een vso school heeft de vso school
zorgplicht. Als de ondersteuningsbehoefte van een leerling past binnen de
mogelijkheden van het regulier onderwijs, al dan niet inclusief het
ondersteuningspunt, wordt door de vso school een toeleiding naar het reguliere
onderwijs voorgesteld. Bij akkoord van ouders wordt contact opgenomen met
reguliere VO scholen ( naar keuze van ouders) om te kijken of zij de aanmelding
kunnen overnemen.
Als een leerling al op een vo school zit en de school kan een bepaalde leerling niet de juiste
ondersteuning bieden, worden in principe dezelfde stappen genomen, de zorgplicht blijft bij
de vo school .
Als ouders en school het niet met elkaar eens zijn
Het komt voor dat de ouders het niet eens zijn met de visie van de school om een kind van
school te verwijderen en op een andere school de opleiding te laten voortzetten. Welke
stappen kunnen dan gezet worden:
1. Er kan een deskundig advies gevraagd worden aan de permanente leden van de
commissie toelaatbaarheid passend onderwijs. (CTPaO) – is het mogelijk dat van te
voren wordt afgesproken dat beide partijen het advies opvolgen.
De school neemt in dat geval contact op met de CTPaO om het proces in gang te
zetten.

2. De onderwijsconsulent wordt ingeschakeld. Deze kan bemiddelen tussen ouders en
school en meedenken in oplossingen. Zie www.onderwijsconsulent.nl
3. De ouders kunnen een bezwaar indienen bij ( het bevoegd gezag van) de school
tegen de beslissing van de school om de leerling te verwijderen. Zie hiervoor de
geldende procedure van de betrokken school.
4. De ouders kunnen het als geschil voorleggen aan de landelijke Geschillencommissie
passend onderwijs. De geschillencommissie passend onderwijs maakt deel uit van de
Stichting Onderwijsgeschillen. info@onderwijsgeschillen.nl
Indien een geschil aanhangig is gemaakt bij de Commissie en de ouders bij de
school bezwaar hebben gemaakt tegen de beslissing over al dan niet toelating of
verwijdering, wacht de school met het nemen van een definitief besluit tot na het
oordeel van de Commissie.
Voor ouders zijn aan de bovenstaande adviezen of bemiddeling geen kosten verbonden.

Toelaatbaarheidsverklaring (tlv)
Als ouders en school het wel eens zijn over een plaatsing in een ‘individueel
arrangement’ of op het vso, moet de school een tlv aanvragen. Met deze tlv kunnen de
ouders hun kind aanmelden bij een school voor speciaal onderwijs van hun keuze. Het is
aan te raden om voordat de aanvraag wordt ingediend al te overleggen met de school voor
speciaal onderwijs om na te gaan wat er nodig is om de leerling, zodra er een tlv is, toe te
laten (denk onder andere aan intakeprocedures, wachtlijsten en dergelijke). Een aanvraag
voor een tlv wordt voorgelegd aan de CTPaO, deze geeft advies aan de directeur van het
SWV, die een besluit neemt.
Als ouders of school het niet eens zijn met dit besluit, kunnen de volgende stappen
genomen worden:

1. Er kan door de school of de ouders een second opinion worden aangevraagd bij de
directeur van het SWV VO Kop van Noord-Holland. Het dossier wordt dan voorgelegd
aan de commissie van een ander regionaal samenwerkingsverband die daar de
aanvragen voor tlv’s behandelt. Deze commissie beoordeelt de aanvraag opnieuw en
geeft een advies aan ons SWV. Voor 2014 – 2015 is dat de commissie van het SWV
VO West-Friesland.
Een second opinion kan, binnen 2 (twee) werkweken na de datum van het besluit,
door de school of de ouders worden aangevraagd bij de directeur van ons SWV. De
directeur stuurt het verzoek door aan het andere SWV. De aanvraag wordt binnen 2
(twee) werkweken behandeld. De aanvrager ( school en/of ouders) ontvangt een
(kopie van de) ontvangstbevestiging van het SWV dat de second opinion vraag
behandelt, en het advies van dit SWV.

De directeur van ons SWV neemt binnen 2 (twee) werkweken na de datum van het
advies van het andere SWV een besluit over het advies. De school en de ouders
worden hier binnen 2 (twee) werkdagen over geïnformeerd.
2. Er kan een bezwaar tegen de uitspraak, binnen zes weken na de uitspraak, van het
samenwerkingsverband worden ingediend bij de landelijke bezwaaradviescommissie
toelaatbaarbeidsverklaring sbo/(v)so. Hiervoor kan contact worden opgenomen met
de Stichting Onderwijsgeschillen. info@onderwijsgeschillen.nl
Telefoon: 030 - 280 95 90; zie ook: http://www.onderwijsgeschillen.nl/passendonderwijs/landelijke-bezwaaradviescommissie-toelaatbaarheidsverklaring-sbovso/
Omdat ons SWV VO is aangesloten bij deze landelijke commissie, verloopt de
indiening via het SWV; op de website van de onderwijsgeschillencommissie staat het
model van het bezwaarschrift. Dat dient ingevuld met evt. bijlagen ( digitaal) bij het
SWV te worden ingediend. Het SWV draagt, binnen 14 dagen na ontvangst, zorg
voor aanbieding aan de landelijke commissie, inclusief een verweerschrift en bijlagen.
De bezwaarde ( ouder en/of school) ontvangen hiervan een kopie.
Aan zowel de second opinion optie als een onderzoek van de geschillencommissie zijn voor
ouders geen kosten verbonden.

