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Betreft

Procedure voor ouders omtrent bezwaar afgegeven Toelaatbaarheidsverklaring

Scholen hebben de zorgplicht om passend onderwijs te bieden. Als dat naar de mening van de
school niet (meer) mogelijk is; dient de school te zorgen voor passend onderwijs elders. Soms kan
dat gerealiseerd worden via een overplaatsing naar een andere basisschool, maar meestal vraagt
de school dan een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan voor het speciaal (basis) onderwijs.
Scholen informeren ouders hierover en doen vervolgens een TLV aanvraag.

Een TLV wordt bij voorkeur aangevraagd met instemming van de ouders; maar scholen mogen
vanwege hun zorgplicht ook een TLV aanvragen zonder dat ouders daar vooraf mee instemmen.
Indien ouders het daarmee niet (volledig) eens zijn, zal hun ‘zienswijze’ bij de beoordeling van de
TLV aanvraag door het samenwerkingsverband in ieder geval worden opgevraagd en
meegewogen.

Waar kunt u terecht als u het niet eens bent met het aanvragen en/of toekennen van een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) speciaal (basis) onderwijs?

Als u bezwaren heeft bij het wel of juist niet afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring kunt u dit
uiterlijk binnen 6 weken na afgifte van de TLV schriftelijk en gemotiveerd aangeven bij de directeurbestuurder van het samenwerkingsverband:
e.wissink@swv-peellandpo.nl

Na ontvangst van uw bezwaarschrift nodigt de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband u binnen twee weken uit voor een breed overleg. U wordt in de gelegenheid gesteld uw
zienwijze en bezwaarschrift mondeling toe te lichten. In dit gesprek zal de aanvragende school een
toelichting geven op de aanleiding om een TLV aan te vragen. Als de nieuwe school al bekend is,
zullen zij gevraagd worden om toe te lichten waarom zij denken uw kind goed te kunnen
begeleiden. Na het aanhoren van ieders standpunt volgt er een laatste op overeenstemming
gerichte dialoog.
•

Indien uw onduidelijkheden c.q. bezwaren daarmee zijn opgelost, verwacht de directeurbestuurder dat iedere betrokkene daarnaar zal handelen. De directeur-bestuurder zorgt ervoor
dat alle betrokkenen het gezamenlijk overeengekomen besluit schriftelijk ontvangen.

•

Indien uw onduidelijkheden c.q. bezwaren daarmee niet zijn opgelost, zal de directeurbestuurder zich beraden en komen tot een eindoordeel. De directeur-bestuurder zorgt ervoor
dat alle betrokkenen dit eindoordeel schriftelijk ontvangen.

Indien uw bezwaren na het eindoordeel blijven bestaan, heeft u nog een formele
beroepsmogelijkheid. Formeel bezwaar kunt u indienen door het model bezwaarschrift van de
landelijke bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring (LTB) in te vullen. U kunt dit
formulier ook downloaden via:
https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-bezwaaradviescommissietoelaatbaarheidsverklaring-lbt/procedure
De Commissie LTB zal het samenwerkingsverband vragen om een verweerschrift op uw bezwaar.
Het samenwerkingsverband zal uw bezwaarschrift, voorzien van een verweerschrift en bijlagen
namens de school en het samenwerkingsverband aanbieden bij de LBT en aan u als bezwaarde.
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De commissie organiseert een hoorzitting, waarin u, de basisschool, het schoolbestuur en het
samenwerkingsverband gehoord worden. De hoorzitting vindt plaats binnen 6 weken na de door de
directeur-bestuurder genomen beslissing op uw bezwaar. Tijdens de hoorzitting wil de commissie
van u horen waarom u bezwaar maakt en waarom het samenwerkingsverband het besluit
handhaaft. Na de hoorzitting volgt een uitspraak van de LBT die in principe bindend is voor alle
partijen.
•

Als de Landelijke Bezwaar- en Adviescommissie de Toelaatbaarheidsverklaring gegrond acht,
dan geeft de Toelaatbaarheidsverklaring toegang tot het Speciaal (Basis-) Onderwijs. Hiermee
wordt de bezwaarprocedure beëindigd.

•

Als de Landelijke Bezwaar- en Adviescommissie de Toelaatbaarheidsverklaring niet gegrond
acht, kunnen het samenwerkingsverband, de school en het schoolbestuur volgens de geldende
zorglicht een reguliere school zoeken die tegemoet kan komen aan wat uw kind nodig heeft.
Zodra deze school is gevonden, wordt de bezwaarprocedure beëindigd.

Indien de uitspraak van de LBT niet steeds tot een oplossing leidt en uw bezwaren blijven bestaan,
kunt u de procedure voortzetten door middel van een gerechtelijke procedure, waarbij u een
rechter verzoekt uitspraak te doen.
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