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BEZWAARPROCEDURE 

 

Als de school of ouders het niet eens zijn met het besluit van het Samenwerkingsverband over een 
toelaatbaarheidsverklaring voor het Speciaal Basis Onderwijs, Speciaal (Voortgezet) Onderwijs of 
Praktijkonderwijs dan kan de school of kunnen de ouders hiertegen bezwaar maken binnen zes 
weken na bekendmaking van het besluit. De bezwaarprocedure is als volgt: 

U richt het bezwaarschrift aan de directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs Goeree-Overflakkee en u zendt het per mail of per post aan het bestuur van het 
Samenwerkingsverband (info@swvgo.nl) 

Het bezwaarschrift bevat ten minste: 

• de naam en het adres van de indiener 
• naam en geboortedatum van de leerling 
• de dagtekening 
• een omschrijving van de beslissing waartegen het bezwaar is gericht 
• de onderbouwing van het bezwaar 

De directeur-bestuurder neemt binnen 15 werkdagen contact op voor een gesprek. Bij het gesprek is 
een van de deskundigen aanwezig die het advies voor het al dan niet toelaatbaar zijn heeft 
opgesteld. Tijdens het gesprek kunt u uw bezwaar toelichten. De deskundige legt uit hoe er tot het 
advies gekomen is. Het gesprek is bedoeld om toe te lichten hoe het besluit is genomen, van beide 
kanten goed naar elkaar te luisteren en om tot een oplossing te komen. De directeur-bestuurder van 
het Samenwerkingsverband zal in het gesprek het besluit tot toelaatbaarheid of tot de beschikking 
opnieuw overwegen en u zo snel mogelijk na het gesprek laten weten of het besluit wordt 
aangepast. 

Als u na het al dan niet aanpassen van het besluit het niet eens bent met het 
Samenwerkingsverband kunt u de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring 
inschakelen. Na het definitieve besluit over de toelaatbaarheidsverklaring heeft u zes weken de tijd 
om bezwaar aan te tekenen bij deze landelijke bezwarencommissie. U stuurt uw bezwaarschrift aan 
de directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband. Het Samenwerkingsverband schakelt de 
Landelijke Bezwaaradviescommissie in. Meer informatie op de website Onderwijsgeschillen.nl. 


