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Regeling bezwaar toelaatbaarheid SWV de Eem 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

a. adviescommissie: de commissie zoals bedoeld in artikel 18a lid 12 WPO; 

b. belanghebbenden: de ouders, verzorgers of voogden van de leerling voor wie een beslissing over 

toelaatbaarheid wordt gevraagd en het bevoegd gezag van de school waar de leerling is 

ingeschreven of aangemeld voor wie een beslissing over toelaatbaarheid wordt gevraagd;  

c. samenwerkingsverband: het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs de Eem; 

d. toelaatbaarheid: de toelaatbaarheid van een leerling tot een speciale school voor basisonderwijs of 

een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs van het samenwerkingsverband; 

e. het bestuur: het bestuur van het samenwerkingsverband als bedoeld in de statuten van de 

Vereniging SWV de Eem; 

f. de directeur: de directeur van het samenwerkingsverband als bedoeld in de statuten van de 

Vereniging SWV de Eem; 

g. de algemene vergadering: de algemene vergadering van de Vereniging SWV de Eem. 

 

Artikel 2 Beslissing  

1. De directeur van het samenwerkingsverband neemt binnen zes weken een beslissing over 

toelaatbaarheid nadat het bevoegd gezag van de school waar de leerling is ingeschreven of 

aangemeld, een verzoek daartoe heeft ingediend. 

2. Met een beslissing als bedoeld in lid 1 wordt gelijkgesteld een al dan niet op verzoek genomen 

beslissing tot wijziging of intrekking van een eerder afgegeven beslissing over toelaatbaarheid. 

3. De directeur van het samenwerkingsverband deelt de beslissing omtrent toelaatbaarheid 

schriftelijk mee aan de belanghebbenden, onder gelijktijdige melding van mogelijkheid om bezwaar 

te maken tegen de beslissing. 

 

Artikel 3 Bezwaarschrift 

1. Voor belanghebbenden staat bezwaar open tegen de beslissing van de directeur van het 

samenwerkingsverband omtrent toelaatbaarheid. Het maken van bezwaar geschiedt door het 

indienen van een bezwaarschrift bij het bestuur van het samenwerkingsverband.  

2. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste  

a. de naam en het adres van de indiener,  

b. naam en geboortedatum van de leerling,  

c. de dagtekening,  

d. een omschrijving van de beslissing waartegen het bezwaar is gericht en  

e. de gronden van het bezwaar. 

 

Artikel 4 Termijnen 

1. De termijn voor indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken nadat de beslissing bekend is 

gemaakt. Het bezwaarschrift is tijdig ingediend indien het voor het verstrijken van deze termijn is 

ontvangen. 

2. Het bestuur van het samenwerkingsverband kan de indiener een termijn stellen voor het aanvullen 

van tekortkomingen. 

3. Het bezwaar kan niet-ontvankelijk worden verklaard als het bezwaarschrift niet voldoet aan de 

vereisten van artikel 3 of de termijn voor indiening is overschreden. 

4. Het bestuur van het samenwerkingsverband neemt binnen 12 weken na ontvangst van het 

bezwaarschrift een beslissing op bezwaar. 

 

Artikel 5 Adviescommissie  

1. Het samenwerkingsverband bevestigt aan de indiener schriftelijk de ontvangst van het 

bezwaarschrift en deelt de belanghebbenden mee dat bezwaar is gemaakt tegen de beslissing. Het 

samenwerkingsverband deelt aan de belanghebbenden tevens schriftelijk mee dat de landelijke 
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bezwarenadviescommissie waarbij het samenwerkingsverband is aangesloten om advies wordt 

gevraagd alvorens het bestuur van het samenwerkingsverband een beslissing neemt op bezwaar. 

2. Het samenwerkingsverband brengt het bezwaarschift onverwijld ter kennis van de 

adviescommissie. 

 

Artikel 6 Beslissing op bezwaar 

1. Indien het bestuur van het samenwerkingsverband met zijn beslissing op bezwaar afwijkt van het 

advies van de adviescommissie, stelt het bestuur de adviescommissie daarvan op de hoogte en van 

de daaraan ten grondslag liggende argumentatie. 

2. Het bestuur van het samenwerkingsverband deelt de beslissing op bezwaar mee aan de indiener 

en belanghebbenden. 


