
 

Bezwaar en beroep rondom toelaatbaarheidsverklaringen VSO  
 
Ouders en school kunnen, wanneer zij het niet eens zijn over het besluit van de Commissie 
Toewijzing en Plaatsing van Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei over de toelaatbaarheid tot 
het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), bezwaar maken. 
 

1. Hoe kunt u bezwaar maken?  
U kunt tegen het besluit van Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei over de toelaatbaarheid tot 
het VSO binnen 6 weken na afgifte bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift dient u in bij het bestuur 
van Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei. Onderstaand vindt u alle informatie over hoe en bij 
wie u aan kunt geven dat u het niet eens bent met de beslissing over de toelaatbaarheidsverklaring 
VSO van uw zoon/dochter of leerling.  
 

2. Wie kunnen een bezwaarschrift indienen?  
- De ouders van de leerling waarvoor de toelaatbaarheidsverklaring is aangevraagd.  
- Het schoolbestuur dat de toelaatbaarheidsverklaring heeft aangevraagd.  
- Andere belanghebbenden.  

 
3. Hoe dient u een bezwaarschrift in?  
- Het bezwaarschrift dient u (bij voorkeur) per e-mail of per post, in bij het bestuur van 

Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei.  
- Dien het bezwaarschrift bij voorkeur in met behulp van het model bezwaarschrift.  
- De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is 6 weken. Bent u te laat? Motiveer dan 

zo volledig mogelijk waarom u niet eerder heeft gereageerd.  
- Als u het bezwaarschrift indient per brief, moet deze zijn ondertekend en ook van datum zijn 

voorzien.  
 

4. Waar stuurt u het bezwaarschrift naar toe?  
U kunt  het bezwaarschrift sturen naar: info@swvgeldersevallei.nl of, per post naar:  
Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei, t.a.v. het bestuur o.v.v. Bezwaarschrift TLV, p / a Hendrik 
Stafweg 2, 6712 EA Ede.  
 

5. Wat gebeurt er na het indienen van het bezwaarschrift?  
Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei is aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie 
Toelaatbaarheidsverklaring (LBT).  
 
Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei;  

- Zal het bezwaarschrift voorzien van een verweerschrift.   
- Biedt het complete dossier (zie 6) binnen 14 dagen gelijktijdig aan aan de landelijke 

bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring en aan de bezwaarde.   
- Vraagt de landelijke bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring om advies uit te 

brengen.  
- Vervolgens wordt een hoorzitting gehouden waar bezwaarde en een vertegenwoordiger van 

Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei voor worden uitgenodigd.  
 
De Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT) zal een advies uitbrengen. 
De Commissie is bevoegd deskundigen en informanten te raadplegen. Als de Landelijke 
Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring van deze bevoegdheid gebruik maakt, deelt zij 
dat mee aan partijen (Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei en bezwaarde) en brengt zij de 
verkregen informatie ter kennis van partijen.  
 

http://swvgeldersevallei.nl/wp-content/uploads/2016/03/LBT-Model-bezwaarschrift-TLV_28_1_2015.docx
mailto:info@swvgeldersevallei.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl/passend-onderwijs/landelijke-bezwaaradviescommissie-toelaatbaarheidsverklaring-sbovso/?L=0
http://www.onderwijsgeschillen.nl/passend-onderwijs/landelijke-bezwaaradviescommissie-toelaatbaarheidsverklaring-sbovso/?L=0


 

Het reglement van de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), waarin 
haar werkwijze is vastgelegd, leest u hier.  
 

6. Wat stuurt het Samenwerkingsverband op naar de Landelijke Bezwaaradviescommissie 
Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)?  

Het, gedateerde en ondertekende, verzoek om advies gaat vergezeld van (indien van toepassing):  
- Kopie van het dossier waarop het besluit is genomen 
- Het bezwaarschrift met eventuele bijlagen 
- Het verweerschrift 
- De aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring 
- Het deskundigenadvies van art. 18a, lid 11 Wpo of art. 17a lid 11 Wvo 
- Het besluit van het Samenwerkingsverband over de toelaatbaarheidsverklaring 
- De relevante afspraken zoals vastgelegd in het ondersteuningsplan van het 

Samenwerkingsverband 
- Een kopie van het schoolondersteuningsprofiel betreffende de school van aanmelding 
- De visie van de school van aanmelding op de ondersteuningsbehoefte van de leerling 
- De uitslag van het onderzoek dat de school van aanmelding heeft uitgevoerd naar de 

mogelijkheid om zelf de extra ondersteuning te gaan bieden door het treffen van 
doeltreffende aanpassingen 

- De uitslag van het onderzoek naar de mogelijkheden om de leerling de noodzakelijke 
ondersteuning te geven op een andere school in het Samenwerkingsverband 

- Het advies van de onderwijsconsulenten 
- Het onderwijskundig rapport 
- Een uitdraai van het HGPD-formulier (handelingsgerichte procesdiagnostiek) 
- Uitdraai van het leerlingvolgsysteem 
- De resultaten van het overleg met de ouders 

Als het verzoek om advies niet volledig is, wordt de termijn voor advies opgeschort. 
 
Wanneer kunt u het advies van de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring 
(LBT) verwachten?  
Binnen 4 weken na de hoorzitting brengt de commissie het advies uit.  
 
De beslissing op het bezwaar 
Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei:  

- Moet op basis van het advies van de Landelijke Bezwaaradviescommissie 
Toelaatbaarheidsverklaring (LBT) de toelaatbaarheidsbeslissing VSO heroverwegen 

- Kan het eerder genomen besluit toelaatbaarheid VSO herroepen en – voor zover nodig – een 
nieuw besluit nemen 

- Kan na heroverweging ook besluiten dat het advies van de Landelijke 
Bezwaaradviescommissie (LBT) niet leidt tot een andere toelaatbaarheidsbeslissing VSO.  

 
Nog geen overeenstemming? Dan naar de rechter.  
Mocht de hierboven genoemde bezwaarprocedure niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan 
kunnen ouders en/of schoolbestuur naar de bestuursrechter. Tegen de nieuwe beslissing van het 
Samenwerkingsverband kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank, sector bestuursrecht. 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. Dit zal in de meeste gevallen de 
Rechtbank Gelderland zijn.  

http://www.onderwijsgeschillen.nl/passend-onderwijs/landelijke-bezwaaradviescommissie-toelaatbaarheidsverklaring-sbovso/procedure/?L=0
http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Gelderland/Pages/default.aspx

