Bezwarenprocedure Stichting SWV
Roosendaal-Moerdijk PO 30-02
De stichting Samenwerkingsverband Roosendaal-Moerdijk (verder: SWV PO3002) is erop gericht om
passend onderwijs te bieden van alle leerlingen in het werkgebied van het samenwerkingsverband.
Het SWV PO3002 doet dat door aan schoolbesturen een ondersteuningsbudget beschikbaar te
stellen en op aanvraag arrangementen en/of toelaatbaarheidsverklaringen af te geven. Voor de 5
gemeenten van het werkgebied fungeert het SWV PO3002 tevens als poortwachter voor de
onderzoeken naar en behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED).
De verschillende taken van het samenwerkingsverband geven aanleiding tot verschillen in de manier
waarop bezwaren afgehandeld worden. Eerst en vooral wil het SWV PO3002 graag in de gelegenheid
zijn om het bezwaar onderling op te lossen. Uitgangspunt van alle betrokkenen is immers dat
gezocht wordt naar een zo passend mogelijke onderwijsvoorziening voor alle kinderen. Wanneer het
bezwaar zich echter niet eenvoudig laat oplossen, kunnen ouders en/of scholen bezwaar maken
tegen de besluiten die genomen zijn door het samenwerkingsverband. Het gaat dan op besluiten die
te maken hebben met toelaatbaarheidsverklaringen, met arrangementen en met het advies EED.

Toelaatbaarheidsverklaringen
Een van de taken van het samenwerkingsverband passend onderwijs is het beoordelen van de
toelaatbaarheid van leerlingen tot een speciale school voor basisonderwijs of een school voor
(voortgezet) speciaal onderwijs (artikel 18a lid 6 sub c Wpo, artikel 17a lid 6 sub c Wvo). In dezelfde
wetten is bepaald dat het samenwerkingsverband een adviescommissie moet instellen, die adviseert
over bezwaarschriften die betrekking hebben op de beslissing over de toelaatbaarheid (artikel 18 a
lid 12 Wpo, artikel 17a lid 13 Wvo). De adviescommissie is een adviescommissie zoals bedoeld in
artikel 7:17 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De Wpo en Wvo bepalen dat het
samenwerkingsverband een oordeel uitspreekt over de toelaatbaarheid op verzoek van het bevoegd
gezag van de school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven. Het SWV PO3002 is aangesloten
bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen. Bezwaren die niet in
minnelijk overleg kunnen worden opgelost, kunnen aangemeld worden bij deze commissie.

Arrangementen
Wanneer de school dan wel het schoolbestuur onvoldoende bij machte is om met de beschikbare
middelen een onderwijsleersituatie te optimaliseren voor een leerling met een
ondersteuningsbehoefte, dan kan bij het SWV PO3002 een arrangement worden aangevraagd, zodat
de noodzakelijk inzet gepleegd kan worden om de onderwijsleersituatie aan te passen op de
behoefte van de leerling. Dit gebeurt in de vorm van een arrangement.
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Wie kan bezwaar aantekenen?
Het verzoek tot een toelaatbaarheidsverklaring voor sbo of so of voor een arrangement, wordt bij
het samenwerkingsverband ingediend door het bevoegd gezag van de school waar de leerling is
aangemeld of ingeschreven. Dat verzoek kan niet door ouders worden gedaan. Zij zijn echter wel
belanghebbende. Daarom staat de bezwarenprocedure niet alleen open voor het betreffende
bevoegde gezag , maar ook voor de ouders.
Waartegen kan bezwaar aangetekend worden?
Er kan bezwaar aangetekend worden tegen een besluit van het SWV PO3002 ten aanzien van de
afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen of de toekenning van een arrangement.
Op tijd
De belanghebbende dient het bezwaar schriftelijk in bij de directeur-bestuurder van het
samenwerkingsverband. Hiervoor geldt een termijn van zes weken na dagtekening van de
betreffende beschikking.
De interne procedure
Na ontvangst van het bezwaar nodigt de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband de
bezwaarhebbende uit voor een mondelinge toelichting op het bezwaar. De bezwaarhebbende kan
zich in het gesprek laten bijstaan door een derde, indien dit voorafgaand bij de directeur-bestuurder
is gemeld . Bij het gesprek kunnen 1 of 2 deskundigen aanwezig die het advies hebben opgesteld,
waarop het besluit is gebaseerd waartegen bezwaar wordt gemaakt. Tijdens het gesprek licht de
bezwaarhebbende zijn bezwaren toe. De deskundigen lichten toe op welke gronden zij tot het advies
zijn gekomen. Het gesprek is bedoeld om standpunten uit te wisselen en, toe te lichten en te
verhelderen. Een administratief medewerker maakt een verslag van het gesprek. Alle deelnemers
aan het gesprek krijgen het verslag ter informatie binnen veertien dagen toegestuurd.
Inlichtingen
De directeur-bestuurder kan besluiten om mondeling of schriftelijk inlichtingen in te winnen bij
informanten die aangedragen zijn door het bevoegd gezag, dan wel de directeur van de school waar
het kind is ingeschreven of aangemeld of door de ouders/verzorgers .
Oordeel
Na het gesprek waarin het bezwaarschrift met eventueel aanvullende schriftelijke toelichting, en het
gesprek met de deskundigen, aan de orde is geweest, kan de bezwaarhebbende aangeven of door
het samenwerkingsverband hetzij voldoende heeft toegelicht waarom het besluit is genomen, zoals
het is genomen. Indien dit het geval is kan de bezwaarhebbende het bezwaar intrekken.
Wanneer het een bezwaar betreft tegen de afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring en het
bezwaar wordt gehandhaafd, wordt het bezwaar ingediend bij de Landelijke
Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen. In beide gevallen wordt dit schriftelijk
bevestigd aan de bezwaarhebbende.
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Gaat het om een bezwaar tegen de afgifte van een arrangement dan kan het bezwaar worden
voorgelegd aan de Geschillencommissie Passend Onderwijs.
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