
        

 

Bezwaarprocedure 
 

Het Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena is voorstander van een goede dialoog en 

een goede communicatie tussen school en ouders, waardoor veel problemen voorkomen kunnen 

worden. Scholen zijn aangesloten bij een geschillencommissie en hanteren de daarvoor geldende 

procedures bij toelating en verwijdering. 

Op grond van de Wet Passend Onderwijs neemt per 1 augustus 2014 het bestuur van het SWV de 

beslissingen over de toelaatbaarheid van een leerling tot het SBO of het (V)SO. Tegen die 

toelaatbaarheidsverklaring van het SWV kunnen de betrokken ouders en het schoolbestuur bezwaar 

indienen. Op grond van de Wet Passend Onderwijs dient het SWV voor de behandeling van die 

bezwaren een adviescommissie te hebben. Die adviescommissie brengt aan het bestuur advies uit 

over het bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring. Na dit advies moet het bestuur een beslissing 

nemen op het bezwaar. 

Binnen ons SWV wordt eerst overgegaan tot mediation. U kunt hiervoor contact opnemen met de 

directeur de heer J. van der Pluijm, Dodenauweg 2, 5171 NG KAATSHEUVEL (0416-760770). Scholen 

en ouders kunnen gebruik maken van de onderwijsconsulent (www.onderwijsconsulenten.nl). 

Indien dit onvoldoende oplevert, kan er contact ogenomen worden met de bezwaarcommissie. De 

naam van de commissie is: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring 

SBO/(V)SO. Met deze commissie zijn we verzekerd van een onafhankelijke en deskundige 

adviescommissie. Daarnaast zijn we aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) 

van Onderwijsgeschillen. 

Aansluiting bij de commissie betekent dat we bij Onderwijsgeschillen één onafhankelijk en 

professioneel loket hebben, waar de commissies waar het SWV mee te maken kan krijgen, zijn 

ondergebracht. Dit betreft de volgende commissies: 

• De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, die bevoegd is voor geschillen tussen bestuur 

en OPR. 

• De Landelijke Arbitragecommissie Samenwerkingsverbanden, die bevoegd is voor geschillen 

binnen het SWV. 

• De Landelijke Geschillencommissie OOGO die bevoegd is voor geschillen tussen het SWV en 

de gemeente in het overleg over het OP. 



        

 

• De Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring SBO/(V)SO, die bevoegd 

is in bezwaren tegen de toelaatbaarheidsverklaring van het SWV. 

• De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, die bevoegd is in klachten over beslissingen en 

gedragingen van het bestuur, de bestuurder(s) en de medewerker(s) van het SWV. 
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