
Postbus 648 
4600 AP Bergen op Zoom  
0164-745091 
secretariaat@swvbrabantsewal.nl 
www.swvbrabantsewal.nl 

 

 
Procedure omtrent bezwaar TLV 

 
Waar kunt u terecht als u het niet eens bent met het besluit over het aanvragen en/of toekennen van een 
toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs of praktijk onderwijs? 

 
Uw eerste aanspreekpunt is de mentor van uw kind of de ondersteuningscoördinator op school. Samen voert u 
overeenstemmingsgericht overleg over de ondersteuningsbehoeften van uw kind. Komt u er samen met de school 
niet uit, dan zijn er verschillende mogelijkheden voor onafhankelijke bemiddeling, bezwaar en beroep. Hieronder 
worden de mogelijkheden beschreven. 

 
Als de school anders denkt dan u over de ondersteuningsbehoefte(n) van uw kind en de ondersteuning of zorg 
(arrangement) die uw kind nodig heeft, kunt u zich wenden tot een onafhankelijke onderwijs(zorg)consulent. Een 
onderwijsconsulent kan bemiddelen in conflictsituaties rondom de ondersteuning van een leerling met extra 
ondersteuningsbehoefte op school. Tevens kan een onderwijsconsultent onafhankelijk advies geven over de 
onderwijsplaatsingsmogelijkheden van een leerling. www.onderwijsconsulenten.nl 

 

Als besloten wordt tot overplaatsing van een leerling naar het speciaal – of praktijkonderwijs, vraagt de school 
een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het samenwerkingsverband. Indien ouders het daarmee niet 
(volledig) eens zijn, zal hun ‘zienswijze’ bij de aanvraag worden opgevraagd en meegewogen. Als u bezwaren 
heeft bij het wel of juist niet afgeven van een toelaatbaarheids-verklaring kun u dit gemotiveerd aangeven bij het 
secretariaat van het samenwerkingsverband. secretariaat@swvbrabantsewal.nl 

 

Het bestuur van het samenwerkingsverband zal – gebaseerd op uw bezwaar – binnen 2 weken een breed overleg 
organiseren. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om uw bezwaren en zienswijze nogmaals toe te lichten. In dit 
gesprek zal de aanvragende school een toelichting geven op de aanleiding om een TLV aan te vragen. De nieuwe 
school zal gevraagd worden om toe te lichten waarom zij denken uw kind goed te kunnen begeleiden. Na het 
aanhoren van ieders standpunt volgt er een laatste op overeenstemming gerichte dialoog. Het bestuur van het 
samenwerkingsverband zal binnen een week na het gesprek een schriftelijke reactie geven op uw bezwaren. Indien 
uw onduidelijkheden c.q. bezwaren daarmee zijn opgelost, verwacht het bestuur dat iedere betrokkene daarnaar zal 
handelen 

 
Indien uw bezwaren blijven bestaan, kunt u ten slotte nog formeel bezwaar maken. Dat doet u door het model 
bezwaarschrift van de landelijke bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring (LTB) in te vullen. Dit formulier 
wordt als bijlage meegestuurd bij de reactie van het bestuur van het samenwerkingsverband; u kunt dit formulier ook 
downloaden via: 

 
https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-bezwaaradviescommissie-toelaatbaarheidsverklaring-
lbt/procedure 

 

Op deze site vindt u verder alle informatie over de procedure bezwaar en de LBT. Het bezwaarschrift dient u (bij 
voorkeur) per e- mail, dat is sneller, in bij het samenwerkingsverband. Als u het bezwaarschrift indient per brief, 
moet deze zijn ondertekend. secretariaat@swvbrabantsewal.nl 

 

De termijn voor het indienen van het verzoekschrift is 6 weken. Bent u te laat? Motiveer dan zo volledig mogelijk 
waarom u niet eerder heeft gereageerd. Het samenwerkingsverband zal uw bezwaarschrift, voorzien van een 
verweerschrift en bijlagen namens de school en het samenwerkingsverband aanbieden bij de LBT en aan u als 
bezwaarde. De uitspraak van de LBT is in principe bindend voor alle partijen. 

 
Tijdens en na afronding van dit proces kunt u altijd een reguliere gerechtelijke procedure starten. 
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