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Over (niet) toelaten, verwijderen en het ontwikkelingsperspectief 
van leerlingen



Goed passend onderwijs 
voor iedere leerling!
Voor de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014 zijn 152 nieuwe 
samenwerkingsverbanden ingericht. De samenwerkingsverbanden hebben ondersteu-
ningsplannen vastgesteld en elke school heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld. 
Daarmee is een kader gegeven voor de basisondersteuning die aan alle leerlingen 
wordt geboden en voor wat er aan gespecialiseerde zorg en extra ondersteuning 
aanwezig is.

Zorgplicht
Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs hebben een zorgplicht. Het begrip 
‘zorgplicht’ geeft aan dat het bevoegd gezag verantwoordelijk is om een leerling, die 
extra ondersteuning nodig heeft om onderwijs te volgen, een passende plek te bieden. 
Hetzij op de school van aanmelding, hetzij op een andere school binnen dan wel  
buiten het samenwerkingsverband. 
Deze zorgplicht vervalt als de school waarvoor de ouders gekozen hebben vol is, of 
als de ouders weigeren het geloofsartikel van de school te onderschrijven.

Toelating
Uitgangspunt is dat leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zo veel mogelijk 
worden geplaatst op de school die de voorkeur van hun ouders heeft. Op basis van 
informatie van de ouders en het onderwijskundig rapport, stelt het bevoegd gezag 
van de school vast of de leerling extra ondersteuning nodig heeft. In de praktijk zal de 
directie dat doen. Voor het voortgezet onderwijs geldt dat de leerling het schoolniveau 
aan kan. Als het ondersteuningsprofiel niet past of als de noodzakelijke aanpassingen 
ten behoeve van een leerling een onevenredige belasting vormen voor de school/het 
team of de andere leerlingen, kan het bevoegd gezag de leerling weigeren. Als het 
bevoegd gezag een leerling weigert, zal het deze beslissing moeten onderbouwen.
Het bevoegd gezag bepreekt de weigering tot toelaten met de ouders. Het bevoegd ge-
zag moet er dan wel voor zorgen dat de leerling op een school elders wordt toegelaten.

Ontwikkelingsperspectief
Voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, stelt het bevoegd gezag  
(ic. schoolpsycholoog, orthopedagoog, ib’er, zorgcoördinator) een ontwikkelings- 
perspectief (OPP) op binnen zes weken nadat een leerling is aangemeld. In het OPP 
staat wat de leerling kan bereiken aan leer- en vaardigheidsdoelen en het uitstroom-
profiel. Deze doelen zijn SMART geformuleerd. 
Voordat het OPP wordt vastgesteld, overlegt het bevoegd gezag met de ouders om 
overeenstemming over de inhoud te bereiken.



Het OPP wordt tenminste eenmaal per jaar met de ouders geëvalueerd. Ook dan geldt 
als uitgangspunt dat school en ouders het met elkaar eens worden over de inhoud.

Verwijdering 
Het kan zijn dat in de loop van het schooljaar blijkt dat de school niet langer de extra 
begeleiding kan of wil bieden die een leerling nodig heeft. Het bevoegd gezag kan ook 
besluiten om een leerling te verwijderen wegens onhandelbaar gedrag, wangedrag, of 
na een ernstig incident, terwijl de ouders het daar niet mee eens zijn. 
De verwijdering kan iedere leerling betreffen: zowel leerlingen met een extra onder-
steuningsbehoefte als leerlingen zonder.

Oneens
Ouders die het niet eens zijn met een beslissing van het bevoegd gezag inzake  
toelating van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, verwijdering of het  
ontwikkelingsperspectief, kunnen een verzoek indienen bij de Tijdelijke landelijke 
geschillencommissie toelating en verwijdering, kortweg Geschillencommissie passend 
onderwijs, voor de behandeling van het geschil.

De Geschillencommissie passend onderwijs gaat over drie kwesties:
- de toelating tot de school van het kind met een extra ondersteuningsbehoefte,
- de verwijdering van een leerling, 
- het ontwikkelingsperspectief.

De Commissie brengt binnen10 weken een oordeel uit aan het bevoegd gezag. Het 
oordeel houdt rekening met het schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan 
van het samenwerkingsverband waar het bestuur van de school bij is aangesloten.

Bij deze door de overheid geregelde Geschillencommissie passend onderwijs zijn alle 
schoolbesturen in het funderend onderwijs automatisch aangesloten.

Tussenstap
Voordat de ouders naar de Geschillencommissie gaan kunnen zij als tussenstap de 
Onderwijsconsulenten inschakelen. 
Onderwijsconsulenten kunnen bemiddelen in de fase waarin nog geen geschil  
aanhangig is bij de Geschillencommissie passend onderwijs of bij de rechter. 
Advies en ondersteuning van de Onderwijsconsulenten is kosteloos voor ouders.
www.onderwijsconsulenten.nl, info@onderwijsconsulenten.nl, tel: 070 - 312 28 87



Naar de 
Geschillencommissie
Verzoek
Een ouder die het niet eens is met een beslissing van het bevoegd gezag inzake 
toelating van een leerling met extra ondersteuningsbehoefte of verwijdering van een 
leerling, of met het ontwikkelingsperspectief, kan een verzoek indienen bij de  
Geschillencommissie passend onderwijs, voor de behandeling van het geschil. 

Op tijd
De ouder moet het schriftelijk verzoek binnen zes weken na de bekendmaking van  
de beslissing van het bevoegd gezag bij de Commissie indienen. 
Vakanties schuiven de 6 weken-termijn niet op!

Procedure
De procedure bij de Geschillencommissie is kosteloos. Tijdens de zitting, kan het 
bevoegd gezag zich laten bijstaan door een gemachtigde of door een advocaat.  
Dit is overigens geen verplichting, (rechts)bijstand is niet vereist. Neemt u wel een 
gemachtigde mee, dan moet u deze schriftelijk aanmelden bij de Commissie. Een 
schriftelijke machtiging is niet nodig als u samen met uw gemachtigde naar de zitting 
komt. Een schriftelijke machtiging is ook niet nodig als uw gemachtigde een advocaat 
is. De voertaal tijdens de procedure is Nederlands. 

Verweer
Als de Commissie het verzoek van de ouder(s) in behandeling neemt, wordt u als 
bevoegd gezag uitgenodigd om uw zienswijze op papier te zetten. Omdat de  
Commissie binnen 10 weken advies moet uitbrengen, verleent zij voor het indienen 
van het verweerschrift een korte termijn. Het is belangrijk dat u het standpunt van de 
school onderbouwt met feiten en omstandigheden die uw zienswijze ondersteunen. 

U kunt schriftelijk bewijsmateriaal toevoegen, zoals onderzoeksrapporten en  
(test)resultaten van de desbetreffende leerling. Tot drie dagen voor de zitting van de  
Commissie kunt u nog meer stukken indienen. U dient uw standpunt zo volledig  
mogelijk te documenteren.

Inlichtingen
De Commissie kan besluiten om mondeling of schriftelijk inlichtingen in te winnen bij 
informanten of getuigen die aangedragen zijn door u als bevoegd gezag of door de 
ouder(s). U wordt hierover geïnformeerd. 



De Geschillencommissie
De Commissie die het geschil behandelt bestaat uit drie personen. Eén voorzitter en 
twee leden. De voorzitter is een jurist. De voorzitter bepaalt de samenstelling van de 
Commissie. De Commissie wordt zo samengesteld dat zij een beslissing kan nemen 
uit onderwijskundig, pedagogisch, psychologisch, medisch en juridisch oogpunt.

Mondelinge behandeling: zitting
De Commissie nodigt het bevoegd gezag en de ouder(s) uit voor de zitting. Een 
mondelinge toelichting is belangrijk. De Commissie verwacht dat u aanwezig bent op 
de zitting. Zij wil graag van degene die bij het besluit direct betrokken was horen welk 
probleem er speelt. De zitting is niet openbaar. De Commissie hoort de beide partijen 
in elkaars aanwezigheid, om zo tot een onderbouwd oordeel te komen over het  
verzoek. Eventuele informanten of getuigen kunnen worden gehoord, maar de  
Commissie beslist hierover tijdens de zitting.

Oordeel
Na de zitting zal de Commissie een schriftelijk advies uitbrengen. Dit ontvangt u  
binnen tien weken na binnenkomst van het verzoek. Het advies bevat het oordeel 
van de Commissie of het verzoek gegrond is. De Commissie kan in haar advies ook 
aanbevelingen doen aan het schoolbestuur. 

Indien een geschil aanhangig is gemaakt bij de Commissie en de ouders bij het 
bevoegd gezag bezwaar hebben gemaakt tegen de beslissing over de toelating of de 
verwijdering, neemt het bevoegd gezag de beslissing op bezwaar niet dan nadat de 
Commissie een oordeel heeft gegeven. De termijn voor het nemen van de beslissing 
op bezwaar wordt opgeschort met ingang van de dag waarop het geschil aan- 
hangig is gemaakt bij de Commissie tot de dag waarop de Commissie het oordeel 
heeft uitgebracht.

Het schriftelijk advies dat de Commissie uitbrengt wordt naar beide partijen gestuurd. 
Na ontvangst van het advies van de Geschillencommissie, deelt het schoolbestuur 
zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de ouders en aan de Commissie mee hoe het 
advies van de Commissie ten uitvoer wordt gebracht. Als u afwijkt van het advies van 
de Commissie moet u daarbij de reden van afwijking vermelden. Het advies wordt 
openbaar gemaakt door publicatie van de geanonimiseerde versie op de website van 
Onderwijsgeschillen.

Oneens
Het advies van de Commissie is niet bindend. Tegen het advies van de Commissie 
staat geen bezwaar of beroep open. 



Onderwijsgeschillen 
Geschillencommissie passend onderwijs
Postbus 85191
3508 AD  Utrecht
e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl

Bezoekadres:
Gebouw “Woudstede”
Zwarte Woud 2
3524 SJ  Utrecht

Klacht
De Geschillencommissie passend onderwijs gaat over drie kwesties:

-  de toelating tot de school van het kind met een extra ondersteuningsbehoefte.
-  de verwijdering van een leerling,
-  het ontwikkelingsperspectief.

Kwesties die hiermee direct verband houden probeert de Commissie in haar advies  
te betrekken. 

Klachten over bejegening en andere beslissingen blijven bestemd voor de klachten-
commissie waar de school bij is aangesloten. De adresgegevens van die klachten-
commissies staan in de Schoolgids. 

Wilt u na het lezen van deze folder weten hoe de procedure formeel verloopt? 
Kijk dan in het reglement van de Geschillencommissie passend onderwijs. U vindt het 
reglement op www.onderwijsgeschillen.nl onder het tabblad ‘passend onderwijs’.




