
 

 

 

 

Bijlage bezwaarmogelijkheden 
Tegen het besluit voor toelaatbaarheid door het samenwerkingsverband kan bezwaar worden aangetekend. Op de 

bezwaarschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 

 

Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven is hiervoor aangesloten bij de Landelijke 

Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen SBO/(V)SO (LBT). 

Voor meer informatie (samenstelling van de Commissie, het reglement en de procedure) verwijzen we naar de 

website  

https://www.onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-bezwaaradviescommissie-toelaatbaarheidsverklaring-lbt 

 

Hieronder vindt u in het kort de bezwaarmogelijkheden: 

Wie kan bezwaar indienen? 

Tegen de beslissing over de afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring kan zowel door het bestuur van de 

aanvragende school als door de ouders/verzorgers van de leerling voor wie de toelaatbaarheidsverklaring geldt, 

bezwaar worden ingediend.  

Termijn 

Bezwaarde moet binnen zes weken nadat het besluit over toelaatbaarheid bekend is gemaakt, een bezwaarschrift 

indienen bij het samenwerkingsverband. 

Als het samenwerkingsverband het bezwaar afwijst, moet het samenwerkingsverband, binnen twee weken nadat 

het bezwaarschrift ontvangen is, een verweerschrift op stellen en bezwaar en verweerschrift indienen bij de 

Landelijke bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring met het verzoek om een advies. 

Het gedateerde en ondertekende verzoek van het samenwerkingsverband om een advies van de Commissie gaat 

vergezeld van: 

- naam en adres van het samenwerkingsverband en bezwaarde; 

- de procedure en de criteria voor een toelaatbaarbaarheidsverklaring uit het ondersteuningsplan; 

- het schoolprofiel van de school die de toelaatbaarheidsverklaring heeft aangevraagd. 

- alle stukken uit het dossier van het samenwerkingsverband die ten grondslag liggen aan de 

toelaatbaarheidsverklaring;  

- het besluit over de toelaatbaarheidsverklaring waartegen het bezwaar is gericht; 

- alle overige op het besluit betrekking hebbende documenten; 

- het bezwaar en het verweer; 

- de gronden waarop het samenwerkingsverband het bezwaar van betrokkene afwijst. 

Als het verzoek om advies niet volledig is zal de Adviescommissie de termijn voor advies opschorten. 

Horen van partijen 

De Commissie is in beginsel verplicht om partijen te horen. Dat gebeurt in een zitting waarvoor alle partijen 

(aanvragende school, ouders/verzorgers en samenwerkingsverband) worden uitgenodigd. 

De beslissing op bezwaar 

Het samenwerkingsverband moet op basis van het advies van de Adviescommissie de toelaatbaarheidsbeslissing 

heroverwegen. Voor zover de heroverweging daartoe aanleiding geeft, herroept het samenwerkingsverband het 

bestreden besluit en neemt het, voor zover nodig in de plaats daarvan een nieuw besluit. 

Beroep bij rechtbank 

Tegen de nieuwe beslissing van het samenwerkingsverband kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank sector 

bestuursrecht. 
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