
        

 

Bezwaarprocedure 

Het Samenwerkingsverband VO De Langstraat (SWV) is voorstander van een goede dialoog en een 

goede communicatie tussen school en ouders, hierdoor kunnen veel problemen voorkomen 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 de directeur van het SWV de 

beslissingen over de toelaatbaarheid van een leerling tot het voortgezet speciaal onderwijs, 

praktijkonderwijs en het OPDC. De Adviescommissie Toelating (ACT) brengt een advies uit aan de 

directeur, die overgaat tot besluitvorming.  

 

Wanneer ouders of het schoolbestuur bezwaar hebben tegen de toelaatbaarheidsverklaring of een 

arrangement OPDC dan wordt geadviseerd contact op te nemen met de directeur Marijke van der 

Meer, Dodenauweg 2, 5171 NG  Kaatsheuvel (0416-760770). Indien er nieuwe of aanvullende 

informatie is over de leerling, kan overgegaan worden tot heropening van het dossier. Ook is het 

mogelijk dat overgegaan wordt tot mediation. Scholen en ouders kunnen ook gebruikmaken van de 

onderwijsconsulent (www.onderwijsconsulenten.nl).  

 

Indien dit niet leidt tot een bevredigende oplossing, kan contact opgenomen worden met de 

bezwaarcommissie, waar het SWV bij is aangesloten. De naam van de commissie is: Landelijke 

Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring SBO/(V)SO. Met deze commissie is het SWV 

verzekerd van een onafhankelijke en deskundige adviescommissie. Daarnaast is het SWV 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 Wet Medezeggenschapscholen, die bevoegd is voor 

geschillen tussen bestuur van het SWV en de Ondersteuningsplanraad. 

 De Landelijke Arbitragecommissie Samenwerkingsverbanden, die bevoegd is voor geschillen 

binnen het SWV. 

 De Landelijke Geschillencommissie Op Overeenstemming Gericht Overleg die bevoegd is voor 

geschillen tussen het SWV en de gemeente(n) in het overleg over het Ondersteuningsplan.  

 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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