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REGELING BEZWAAR ARRANGEMENTEN 

 

1) School en/of ouders zijn het niet eens met de toewijzing van een arrangement door het SWV 

Het SWV VO Westland kent een arrangement voor extra ondersteuning toe op basis van het 

deskundigenadvies van de Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA). 

Als ouders of school het niet eens zijn met de toewijzing of de inhoud van het arrangement, kunnen 

zij een bezwaar indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen, in dit geval het 

bestuur van het SWV VO Westland.  

Het bestuur heeft de taak van het in behandeling nemen en beoordelen van het bezwaar 

gedelegeerd aan de directeur van het SWV VO Westland. De directeur kan, afhankelijk van het 

ingediende bezwaar, een deskundige inschakelen op (ortho)pedagogisch, psychologisch, 

onderwijskundig, maatschappelijk of medisch gebied. 

 

Het bezwaarschrift is in de Nederlandse taal gesteld, moet zijn ondertekend en bevat tenminste: 

 naam en het adres van de indiener; 

 naam en geboortedatum van de leerling; 

 de dagtekening; 

 een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 

 de gronden van het bezwaar: de motivering. 

 

De termijn voor het indienen van een bezwaar bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan m.i.v. de 

dag volgend op de dag waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. Het SWV 

VO Westland bevestigt de ontvangst van het bezwaarschrift schriftelijk. 

 

Voordat het SWV VO Westland op het bezwaar beslist, stelt het belanghebbende in de gelegenheid 

te worden gehoord. Deze hoorzitting wordt zo mogelijk binnen 4 weken na ontvangst van het 

bezwaarschrift georganiseerd. De datum van een eenmaal vastgestelde hoorzitting kan slechts bij 

hoge uitzondering worden gewijzigd. De hoorzitting is niet openbaar. 

De indiener van het bezwaar en een vertegenwoordiger van de ACTA worden voor de hoorzitting 

uitgenodigd en worden in de gelegenheid gesteld een toelichting op het advies / op het bezwaar te 

geven. Belanghebbenden worden in elkaars aanwezigheid gehoord, tenzij dat naar oordeel van het 

SWV een zorgvuldige behandeling belemmert. 

 

Van een hoorzitting kan worden afgezien als: 

 Het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is (bijvoorbeeld de termijn van indiening is 

overschreden,  het geschil is geheel of gedeeltelijk bij een andere instantie aanhangig 

gemaakt, het bezwaarschrift voldoet niet aan bovengenoemde eisen); 

 Het bezwaar kennelijk ongegrond is; 

 De belanghebbende heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht gehoord te 

worden; 
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 Aan het bezwaar tegemoet wordt gekomen en andere belanghebbenden daardoor niet in 

hun belangen worden geschaad. 

 

Tot tien dagen voor het horen kunnen belanghebbenden nadere stukken indienen. 

Het SWV VO Westland legt het bezwaarschrift en alle verder op de zaak betrekking hebbende 

stukken voorafgaand aan het horen gedurende tenminste een week voor belanghebbenden ter 

inzage. 

Op verzoek van de belanghebbende kunnen door hem meegebrachte getuigen en deskundigen 

worden gehoord. 

Van het horen wordt een verslag gemaakt.  

 

Het SWV VO Westland beslist binnen zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift in besloten 

kring. Deze beslissing kan voor ten hoogste vier weken worden verdaagd. Hiervan wordt schriftelijk 

mededeling gedaan. 

Indien het bezwaar ontvankelijk is, vindt op grondslag daarvan een heroverweging van het bestreden 

besluit plaats. 

Voor zover de heroverweging daartoe aanleiding geeft, herroept het SWV VO Westland het 

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

De beslissing wordt bekend gemaakt door toezending aan de belanghebbenden. 

 

Aan het voeren van een bezwaarprocedure zijn geen kosten verbonden. Geen der partijen krijgt een 

kostenvergoeding of kan in de kosten van de andere partij worden veroordeeld. De kosten voor 

getuigen, deskundigen, tolken, etc. zijn voor rekening van de partij die deze heeft meegebracht of 

ingeschakeld. 

 

2) Schoolbestuur of ouder heeft een geschil met het SWV over toelaatbaarheid 

Het SWV beslist of een leerling toelaatbaar is tot een school voor voortgezet speciaal onderwijs 

(VSO). Ouders en schoolbestuur kunnen het besluit van het SWV over het al dan niet toelaatbaar 

verklaren aanvechten bij het bestuur van het SWV. Op grond van de Wet passend onderwijs moet 

het SWV voor de behandeling van deze bezwaren een adviescommissie hebben. Deze 

adviescommissie brengt advies uit aan het bestuur over het bezwaar tegen de TLV. Na dit advies 

neemt het bestuur een beslissing op het bezwaar. 

 

Het SWV VO Westland is aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie 

Toelaatbaarheidsverklaring (LBT) die bezwaarschriften in behandeling kan nemen over de TLV. Deze 

commissie zal de bezwaren beoordelen aan de hand van de door ons SWV vastgestelde criteria voor 

toelaatbaarheid en volledig onafhankelijk haar oordeel uitbrengen.  

De bezwaarde moet binnen zes weken nadat het besluit over toelaatbaarheid bekend is gemaakt, 

een bezwaarschrift (bij voorkeur per e-mail) indienen bij het SWV. Op de website 

www.onderwijsgeschillen.nl staat een format voor een bezwaarschrift gepubliceerd dat gedownload 

kan worden.  

Het SWV biedt het bezwaarschrift voorzien van een verweerschrift (met bijlagen) binnen twee weken 

gelijktijdig aan aan de LBT en aan de bezwaarde. Het SWV vraagt de LBT een advies uit te brengen. 

 

http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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Het gedateerde en ondertekende verzoek van het SWV om een advies van de Commissie moet 

vergezeld gaan van: 

 naam en het adres van het SWV en de bezwaarde; 

 het besluit over toelaatbaarheid, waartegen het bezwaar is gericht; 

 het bezwaarschrift; 

 alle overige documenten die op het besluit betrekking hebben; 

 de gronden waarop het SWV het bezwaar afwijst. 

 

De LBT is in beginsel verplicht om partijen te horen. Dat gebeurt in een zitting waarvoor beide 

partijen worden uitgenodigd. 

  

Op basis van het advies van de LBT zal het SWV haar besluit heroverwegen. Voor zover de 

heroverweging daartoe aanleiding geeft, herroept het SWV het bestreden besluit en neemt het voor 

zover nodig een nieuw besluit.   

 

Mocht de bezwaarprocedure tot een onbevredigende uitkomst leiden, dan kunnen ouders en 

schoolbestuur beroep instellen bij de rechtbank, sector bestuursrecht (art. 7:1 lid 2 Awb). 

 

Het SWV informeert de ouders over de bezwaarmogelijkheden en -procedure tezamen met de 

mededeling over het besluit.  

 

 

Aldus vastgesteld door het bestuur van het SWV VO Westland op 25 september 2014. 

 

 

N.B. Overal waar ouders staat, kan ouder(s)/verzorger(s) worden gelezen. 

 


