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SWV ROOS VO 
 
 
 
REGELING KLACHTEN OF BEZWAREN 
 
 
1. Inleiding 
 
Het SWV ROOS VO biedt ondersteuning aan VO-scholen bij de uitvoering van Passend Onderwijs. Hoewel 
de betrokken partijen (ouders, school en samenwerkingsverband) allemaal het doel hebben te werken 
aan het belang van de leerling, kunnen hierbij toch meningsverschillen ontstaan. Hieronder volgt een 
beschrijving van de procedures waarvan, bij verschil van mening, gebruik kan worden gemaakt. 
 
2. Voorkomen is beter dan procederen 
 
Het SWV hecht aan goede communicatie. Indien ouders menen dat in een voorkomend geval niet de 
goede insteek wordt gekozen, voert het SWV graag nog eens een goed gesprek om de tijd te nemen de 
standpunten wederzijds toe te lichten. Het is ook mogelijk dat ouders hierbij de hulp c.q. begeleiding van 
de Onderwijsconsulenten inroepen. Zij zijn, zonder dat daar kosten aan verboden zijn, bereikbaar via het 
Bureau Onderwijsconsulenten. In voorkomende gevallen kan ook worden besproken of mediation nuttig 
kan zijn. Hier kunnen wel kosten aan verbonden zijn; in principe zullen partijen deze kosten 50/50 moeten 
delen. 
 
3. Klachten 
 
Indien ouders het toch niet eens blijven met het advies van een medewerker, of om andere redenen niet 
tevreden zijn over het handelen van een medewerker van het SWV, dan kunnen zij een klacht indienen bij 
de directeur van het SWV ROOS VO. Ouders worden in dat geval verzocht de klacht, uiterlijk binnen 6 
weken na het incident, in te dienen bij de directeur (Postbus 1648, 4700 BP Roosendaal). Ouders worden 
vervolgens uitgenodigd om de klacht in een hoorzitting toe te lichten. De betreffende medewerker wordt 
bij deze hoorzitting ook gehoord en vervolgens doet de directeur een uitspraak of de klacht al dan niet 
gegrond is. 
 
Een klacht over de directeur van het SVW ROOS VO kunt u indienen bij het bestuur van de Stichting SWV 
ROOS VO (eveneens Postbus 1648, 4700 BP Roosendaal). 
 
4. Bezwaren 
 
4.a. De Toelaatbaarheidsverklaring 
 
Het SWV ROOS VO neemt in het kader van haar taken bij het bieden van ondersteuning 
(Breedteondersteuning of Diepteondersteuning; zie hiervoor verder de website) besluiten, verleent 
adviezen en verricht feitelijke handelingen. Per situatie zal bekeken dienen te worden waarvan sprake is. 
 
Een duidelijk gereguleerd type besluit betreft de Toelaatbaarheidsverklaring. Op verzoek van een 
schoolbestuur of van ouders beslist het SWV of een leerling toelaatbaar is tot het (v)so, het 
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praktijkonderwijs of over de aanwijzing van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Tegen deze 
beslissing kunnen ouders en/of het schoolbestuur bezwaar indienen. In de wet is geregeld dat een SWV 
voor deze bezwaarschriftprocedure een adviescommissie moet hebben. Het SWV ROOS VO is aangesloten 
bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring van Onderwijsgeschillen (zie: 
www.onderwijsgeschillen.nl); de LBT. Deze commissie zal de bezwaren op basis van specifieke, 
onafhankelijke kennis en deskundigheid bekijken en een advies aan het SWV uitbrengen. Daarna zal het 
SWV ROOS VO een beslissing op bezwaar nemen. 
 
U dient, indien u bezwaar wenst te maken, binnen zes weken nadat het besluit over de toelaatbaarheid 
bekend is gemaakt per e-mail een bezwaarschrift in te dienen bij het SWV; op het e-mailadres: 
info@swvroosvo.nl. Op de website van de LBT vindt u een model voor het bezwaarschrift. Het SWV zal 
het bezwaarschrift en een verweerschrift binnen 14 dagen doorzenden aan de LBT en vragen om advies 
uit te brengen. Vervolgens wordt door de LBT een hoorzitting gehouden waarbij bezwaarde en het 
samenwerkingsverband worden uitgenodigd. 
 
Op basis van het advies van de LBT zal het SWV haar besluit volledig heroverwegen en een nieuwe 
beslissing nemen, waarbij het bestreden besluit herroepen kan worden of in stand kan blijven. 
 
Indien bezwaarde zich niet kan neerleggen bij de beslissing op bezwaar kan daarna nog beroep ingesteld 
worden bij de Rechtbank, sector bestuursrecht. Het gaat hier namelijk om beslissingen en procedures 
waarop de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is. 
 
4.b. Overige bezwaren 
 
Indien het niet om een toelaatbaarheidsverklaring gaat, zal het in de regel vaak om een advies gaan van 
het SWV. Wat ons SWV op de website de Breedteondersteuning noemt, wordt ook wel een arrangement 
genoemd; het SWV kan op verzoek van een schoolbestuur adviseren over extra ondersteuning wanneer 
een leerling daaraan behoefte heeft. Aangezien de school bekijkt welke ondersteuning nodig is, 
daaromtrent een arrangement bij ons aanvraagt en de school vervolgens beslist hoe deze ondersteuning 
ingezet kan worden binnen de school, is dit geen besluitvorming van het SWV. Uit deze adviezen vloeien 
immers geen rechtsgevolgen. De extra ondersteuning, die benodigd is, wordt door het schoolbestuur - in 
op overeenstemming gericht overleg met de ouders - vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief. Ouders 
kunnen, wanneer ze het niet eens zijn met het opgestelde ontwikkelingsperspectief, hierover een geschil 
starten bij de geschillencommissie passend onderwijs. Zie opnieuw www.onderwijsgeschillen.nl. 
Indien (de medewerker bij) de advisering van het SWV ROOS VO naar uw mening daartoe aanleiding geeft 
is het wel mogelijk een klacht in te dienen; zie hierboven punt 3. 
 
Komt u als ouder/verzorger, of als schoolbestuur, een besluit tegen van SWV ROOS VO wat hierboven nog 
niet genoemd is en waar u het niet mee eens bent, dan kunt u bezwaar maken bij de directeur van het 
SWV ROOS VO. Ten aanzien van een bezwaar gelden de volgende regels: 
- Het bezwaarschrift moet binnen zes weken volgend op de dag waarop het besluit bekend is gemaakt 
worden ingediend bij de directeur. Dit kan per e-mail aan: info@swvroosvo.nl. 
- Het bezwaarschrift moet in de Nederlandse taal zijn gesteld en dient tenminste te bevatten: 
 - naam en adres van de indiener 
 - naam en geboortedatum van de leerling 
 - dagtekening en ondertekening 
 - omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht 
 - gronden van het bezwaar: de motivering waarop het bestreden besluit onjuist is. 
 
De ontvangst van het bezwaarschrift wordt onmiddellijk bevestigd en de bezwaarde wordt in de 
gelegenheid gesteld om te worden gehoord. Voordat op het bezwaar beslist wordt, worden 
belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om te worden gehoord. De hoorzitting is niet openbaar. 
Belanghebbenden worden in elkaars aanwezigheid gehoord, tenzij dat naar het oordeel van de directeur 
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van het SWV een zorgvuldige behandeling belemmert. De directeur kan in het kader van de 
besluitvorming op het bezwaar ook advies inwinnen bij de Adviescommissie van het SWV. 
 
Van een hoorzitting kan worden afgezien als: 
- het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is, 
- het bezwaar kennelijk ongegrond is, 
- belanghebbende heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht gehoord te worden, 
- aan het bezwaar tegemoet wordt gekomen en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen       
   worden geschaad. 
 
Tot 10 dagen voor het horen kunnen belanghebbenden stukken indienen. Het SWV ROOS VO legt het 
bezwaarschrift en alle verder op de zaak betrekking hebbende stukken voorafgaand aan het horen 
gedurende een week voor belanghebbenden ter inzage.  
 
Op verzoek van de belanghebbende kunnen door hem meegebrachte getuigen en deskundigen worden 
gehoord. Belanghebbende dient vóór aanvang van de hoorzitting toelichting te geven ten aanzien van de 
status van de meegebrachte personen, indien deze als getuige of deskundige gehoord moeten worden.  
Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. 
 
Het SWV ROOS VO beslist binnen zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift. 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 ROOS VO het bestreden besluit 
en neemt in plaats daarvan een nieuw besluit. De beslissing wordt schriftelijk toegezonden 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. 
 
Bij het mededelen van een besluit zal SWV ROOS VO de ouders informeren over de 
bezwaarmogelijkheden. 
 
Aldus vastgesteld door het bestuur van de Stichting SWV ROOS VO op 22 maart 2017. 


