Bezwaarprocedure / interne route om tot consensus te komen
Ouders en school zijn het oneens over de aanvraag voor een TLV
Om recht te doen aan de zorgplicht wordt er een meerpartijenoverleg georganiseerd met de school
die de TLV-aanvraag opstelt, een afgevaardigde van de - door school - beoogde school en de school
die de ouders beogen.
In afwachting van de uitkomst van de aanvraag:
 blijft de leerling ingeschreven op de huidige school;
 in de overgang van PO naar VO kan de leerling tijdelijk geplaatst worden op het VO.
Na afgifte van de TLV:
 melden ouders de leerling aan bij de beoogde SO/SBO/VSO school;
 na deze inschrijving vervalt de zorgplicht voor het schoolbestuur waar de leerling stond
ingeschreven.
Procedure schorsen en verwijderen
Wat als het schoolbestuur de procedure schorsen en verwijderen inzet?
Op dat moment moet er een onderwijsplek zijn voor de leerling, bijv. een tijdelijke plaats in een
opdc/tussenvoorziening of een crisisplaatsing.
Als ouders dat niet willen, wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.
Wanneer ouders in het meerpartijenoverleg en/of na inschakelen van een onderwijsconsulent niet
tot overeenstemming komen met de school die de aanvraag voor de TLV opstelt over de
voorgestelde passende onderwijsplek:
 blijft de leerling ingeschreven op de huidige school (ook als deze geen passende
ondersteuning (meer) kan bieden);
 de zorgplicht vervalt niet!
Voornemen tot een negatief advies door de CvA
Indien er sprake is van een voornemen tot een negatief advies door de CvA:
 gaat er een brief van de CvA naar het schoolbestuur;
 het bestuur van het SWV beslist (binnen 6 weken) of een leerling toelaatbaar is tot een
speciale school voor SBO, SO of VSO;
 ouders en aanvragend schoolbestuur kunnen het besluit van SWV over het al dan niet
toelaatbaar verklaren, aanvechten. Daarvoor bestaat een specifieke procedure, waarbij het
SWV een interne adviescommissie moet raadplegen die daarvoor is ingericht.
http://www.geschillenpassendonderwijs.nl/procedures/procedure-bezwaar-besluittoelaatbaarheid
Procedure Bezwaar Besluit Toelaatbaarheid
In geval van procedure Bezwaar Besluit Toelaatbaarheid:
 indien gewenst volgt een gesprek met school, ouders en de CvA;
 nieuwe informatie kan leiden tot heroverweging TLV door de CvA;
 bij een negatief advies, volgt een brief van de CvA met formele bevestiging van het negatief
advies.
Ouders en/of de school kunnen een bezwaar indienen bij het SWV
Deze legt het dossier inclusief de afwijzing en grondslag hiervoor voor aan de landelijke BAC
(bezwaar advies commissie). Alle drie de SWV’s zijn aangesloten bij de landelijke BAC.
http://www.onderwijsgeschillen.nl/passend-onderwijs/landelijke-bezwaaradviescommissietoelaatbaarheidsverklaring-sbovso/procedure/?L=0
Naar de rechter
Mocht de hierboven genoemde bezwaarprocedure tot een onbevredigende uitkomst leiden, dan
kunnen ouders en schoolbestuur naar de bestuursrechter. Zij kunnen ook de bezwaarprocedure
overslaan en meteen naar de bestuursrechter gaan, maar dat is alleen zinvol als meer principiële
zaken aan de orde zijn.

Procedure Beroep op de bestuursrechter
Beroep aantekenen moet bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank waar degene die in beroep
gaat, woont. Als het een school betreft, daar waar de school is gevestigd.
Procedure bestuursrechter besluit toelaatbaarheid: http://www.rechtspraak.nl/Naar-derechter/Bestuursrechter/Procedures/Beroepsprocedure/Pages/default.aspx
Dit zal in de meeste gevallen de Rechtbank Noord-Nederland zijn:
http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Pages/default.aspx

