
 

 

 

 

Bezwaar tegen besluit TLV voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of  
praktijkonderwijs  

 
Wilt u bezwaar maken tegen het besluit van het Samenwerkingsverband over de aangevraagde 
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of praktijkonderwijs (Pro)?  
Dan dient u een bezwaarschrift in bij het Samenwerkingsverband.  

 
Wie kan bezwaar indienen? 
Tegen de beslissing over de toekenning van een toelaatbaarheidsverklaring voor VSO of 
praktijkonderwijs kan zowel door het bestuur van de aanvragende school als door de ouders/verzorgers 
van de leerling voor wie de toelaatbaarheidsverklaring geldt, bezwaar worden ingediend. Zij hebben 
namelijk een rechtstreeks belang bij deze beslissing.  

 
 

Hoe kunt u bezwaar indienen? 
De bezwaarde moet binnen zes weken nadat het besluit over de aanvraag bekend is gemaakt, een 
bezwaarschrift indienen bij het Samenwerkingsverband dat dit besluit heeft genomen.  
Op de webpagina https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-bezwaaradviescommissie-
toelaatbaarheidsverklaring-lbt/procedure vindt u alle informatie die u nodig heeft en een model voor het 
bezwaarschrift.  
Bent u te laat (6 weken verstreken)? Motiveer dan zo volledig mogelijk waarom u niet eerder heeft 
gereageerd. 
Als u het bezwaarschrift indient per brief, moet deze zijn ondertekend. 
 
Het samenwerkingsverband gaat na ontvangst van het bezwaarschrift eerst met bezwaarde(n) in 
gesprek, gericht op een oplossing ten aanzien van het bezwaar. Leidt dit gesprek niet tot een gewenste 
oplossing, dan stuurt het samenwerkingsverband het bezwaarschrift, aangevuld met haar 
verweerschrift, binnen twee weken naar de Landelijke Bezwaaradviescommissie 
Toelaatbaarheidsverklaring (LBT).  
Deze bezwaaradviescommissie is onderdeel van de Stichting Onderwijsgeschillen. 

Contactgegevens LBT: 
Telefoon: 030-2809600 
Internet: www.onderwijsgeschillen.nl  
 
 
Horen van partijen 
De LBT is in beginsel verplicht om partijen te horen. Dat gebeurt in een zitting waarvoor beide partijen 
worden uitgenodigd. 
 
 
De beslissing op bezwaar 
Het samenwerkingsverband moet op basis van het advies van de adviescommissie de beslissing 
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. 
  
 
Beroep bij rechtbank 
Tegen de nieuwe beslissing van het samenwerkingsverband kan beroep worden ingesteld bij de 
rechtbank, sector bestuursrecht. 
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