
 

 

 

 

 

 

 

 

Bezwaarprocedure 

  

 De toelaatbaarheidscommissie (TLC) van het SWV Utrecht PO neemt besluiten. Tegen deze besluiten  

kunt u bezwaar aantekenen. Het is daarbij van belang onderscheid te maken tegen welk besluit u 

bezwaar maakt. Dat kan een besluit zijn dat is genomen over een aangevraagd arrangement. Een 

ander besluit waar u bezwaar tegen kunt maken is het besluit dat is genomen over de 

toelaatbaarheid tot het speciaal (basis) onderwijs. In deze notitie behandelen we beide 

bezwaarprocedures.   

Bezwaar maakt u omdat u het met het genomen besluit niet eens bent. Dat kan zijn omdat u denkt 

dat de toelaatbaarheidscommissie iets over het hoofd heeft gezien of onvoldoende heeft betrokken 

in de afweging. Of omdat u denkt dat het toegekende bedrag niet klopt. Wacht u eerst de brief af 

waarin het besluit aan u wordt meegedeeld. Het kan zijn dat u iemand anders bezwaar laat maken. U 

dient dan de machtiging aan ons op te sturen. Als bezwaar wordt gemaakt door of namens iemand 

die het besluit niet ontvangen heeft, vermeld dan ook welk belang u heeft bij het besluit.   

 

Bezwaar toelaatbaarheidsverklaring  

Voordat u besluit bezwaar te maken kunt u, middels een mail naar info@swvutrechtpo.nl, een 

nadere toelichting vragen op het genomen besluit. U wordt dan door één van de leden van de 

toelaatbaarheidscommissie gebeld of gemaild. Op die manier kunnen misverstanden sneller en 

eenvoudiger worden opgelost dan met een bezwaarprocedure.    

 Het kan zijn dat de TLC op basis van dit gesprek een genomen besluit in heroverweging neemt. De 

TLC kan ook besluiten geen ander standpunt in te nemen en dat u het er, na de uitleg, nog steeds 

niet mee eens bent. Binnen zes weken na het besluit moet u dan een brief sturen naar het SWV 

Utrecht PO, Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht. In die brief (of mail) moet het volgende staan:   

- Uw naam, adres en Burgerservicenummer (van de leerling!)  

- Met welke beslissing u het niet eens bent  

- Waarom u het niet eens bent met de beslissing  

- Wat u wilt dat de toelaatbaarheidscommissie beslist  

- De datum en uw handtekening  

- Het telefoonnummer waarop we u overdag kunnen bereiken  



Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te voorzien.   

De brief kunt u sturen naar SWV Utrecht PO, Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht.                                         

De mail kunt u sturen naar info@swvutrechtpo.nl  

Als het mogelijk is kunt u aanvullende gegevens meesturen om uw standpunt toe te lichten. De keuze 

voor post of e-mail is aan u. U ontvangt van uw mail of brief een ontvangstbevestiging. In deze 

bevestiging staat dat wij uw bezwaar binnen zes weken zullen bespreken. Verder uitstel kan alleen 

met uw toestemming.  

 Na het indienen van het bezwaar en (eventueel) een telefonische toelichting volgt daarna, als eerste 

stap, altijd een gesprek met de voorzitter en één of meer leden van de toelaatbaarheidscommissie. U 

ontvangt hiervoor een uitnodiging. Dit gesprek noemen we een hoorzitting. Doel van dit gesprek is 

een nadere toelichting te geven op elkaars standpunten. Na het gesprek overweegt de 

toelaatbaarheidscommissie in de eerstkomende vergadering het besluit. U ontvangt hierover bericht. 

In het gesprek kan u worden aangeboden het volledige dossier aan een andere 

toelaatbaarheidscommissie ter toetsing voor te leggen.   

 De heroverweging kan leiden tot het intrekken van het bezwaar. De procedure stopt dan. U 

ontvangt een bericht over het stopzetten van de procedure.   

 U kunt ook besluiten het bezwaar alsnog door te zetten. In dat geval is het goed om te weten dat het 

SWV is aangesloten bij de landelijke bezwaarcommissie. Deze commissie hanteert haar eigen 

procedures bij de afhandeling van een bezwaar. U kunt die regels teruglezen op 

www.onderwijsgeschillen/klachten/passendonderwijs. Onder geschillencommissie passend 

onderwijs vindt u de procedure en afspraken.  

 

Bezwaar arrangementen  

Ten aanzien van toelaatbaarheidsverklaringen speciaal (basis) onderwijs geldt dat zowel ouders als 

de aanvragende school bezwaar kunnen maken. Voor het toekennen van onderwijsondersteunende 

arrangementen geldt dat alleen de aanvragende school hier bezwaar tegen aan kan tekenen.  Als de 

gehele bezwaarprocedure is afgerond en niet heeft geleid tot een voor alle partijen aanvaardbare 

oplossing dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. 


