Procedure bezwaarschrift
De procedure voor het indienen en het behandelen van een bezwaarschrift is wettelijk
geregeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit houdt in dat een bezwaarschrift moet
voldoen aan een aantal wettelijke vereisten. Als uw bezwaarschrift niet voldoet aan één van
die vereisten, kan het niet-ontvankelijk worden verklaard.1 Dat betekent dat uw bezwaar
inhoudelijk niet wordt behandeld.
Dit zijn de wettelijke vereisten





Het bezwaarschrift moet u schriftelijk indienen binnen zes weken na de datum
waarop het besluit aan u bekend is gemaakt.2
Op het bezwaarschrift moet u de datum, de handtekening, en uw naam en adres
vermelden. Dit is de datering van het toegezonden besluit.
In uw bezwaarschrift moet staan met welk besluit u het niet eens bent en waarom.3
Als uw bezwaarschrift niet aan één van de vereisten voldoet, wordt u (als dit
tenminste mogelijk is) nog wel in de gelegenheid gesteld om dit voor een bepaalde
datum te herstellen.

De procedure
Het samenwerkingsverband doet haar best de behandeling van een bezwaarschrift af te
ronden binnen de wettelijke termijn. De wettelijke termijn varieert, afhankelijk van de
gevolgde procedure, van zes tot twaalf weken. In sommige gevallen wordt de wettelijke
termijn verlengd, bijvoorbeeld als de indiener van een bezwaarschrift nog bepaalde
gegevens moet opsturen.4 Het gaat hier om zes weken als er geen
bezwaarschfitencommissie is ingesteld en 12 weken als die er wel is.
Informeel overleg met de indiener van het bezwaarschrift
Het samenwerkingsverband neemt binnen 10 werkdagen na indiening van het
bezwaarschrift contact op met de indiener van het bezwaarschrift, bij voorkeur per mail of
telefonisch. Het samenwerkingsverband bekijkt dan samen met u, hoe uw bezwaarschrift
moet worden behandeld en of er misschien al meteen een beiderzijds acceptabele oplossing
kan worden gevonden. In veel gevallen wordt daarmee voorkomen, dat het bezwaarschrift in
een meer formele, juridische vervolgprocedure behandeld moet worden.
De adviescommissie
Ons samenwerkingsverband heeft een adviescommissie5 die adviseert over
bezwaarschriften betreffende beslissingen van het samenwerkingsverband over de
toelaatbaarheid van leerlingen tot het onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs
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in het samenwerkingsverband of tot het voortgezet speciaal onderwijs of tot het
praktijkonderwijs.
De commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden. De voorzitter maakt geen deel uit van
en is niet werkzaam onder de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband.
De commissie zal de bezwaren beoordelen aan de hand van de door het
samenwerkingsverband vastgestelde criteria voor toelaatbaarheid.
Hoorzitting
De commissie nodigt de indiener van het bezwaarschrift uit om de bezwaren mondeling toe
te lichten in een hoorzitting. Ook de teamleider Toeleiding, betrokken deskundigen en
eventuele andere belanghebbenden kunnen hierbij worden uitgenodigd.
Bij de uitnodiging krijgt u de schriftelijke reactie van het samenwerkingsverband op uw
bezwaarschrift toegezonden met de daarbij behorende stukken. Deze stukken ontvangt u
circa 14 dagen voorafgaand aan de hoorzitting. Tot 10 dagen vóór de hoorzitting kunt u
aanvullende stukken indienen.6
Na de hoorzitting brengt de commissie, meestal binnen vier weken, een advies uit aan het
samenwerkingsverband. Tegelijkertijd krijgen de betrokkenen een kopie van het advies en
een verslag van de hoorzitting.
Beslissing
Het samenwerkingsverband moet op basis van het advies van de adviescommissie de
toelaatbaarheidsbeslissing heroverwegen. Voor zover die heroverweging daartoe aanleiding
geeft, herroept het samenwerkingsverband het bestreden besluit en neemt het, voor zover
nodig in de plaats daarvan een nieuw besluit.7
In beroep
Tegen de nieuwe beslissing van het samenwerkingsverband kan binnen zes weken beroep8
worden ingesteld bij de rechtbank, sector bestuursrecht.
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