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Welkom & Introductie
Na deze presentatie nog vragen?
• www.onderwijsgeschillen.nl

ook voor de maandelijkse nieuwsbrief met 
uitspraken

• info@onderwijsgeschillen.nl
• 030 - 280 9590 
• Volg ons op LinkedIn!

http://www.onderwijsgeschillen.nl/
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl


Landelijke Bezwaaradviescommissie 
Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)

- SVW is verplicht te beslissen op bezwaar

- SVW kan zich aansluiten bij de LBT (141 SVW’s zijn 
aangesloten)

- Doel LBT: adviseren over bezwaarschriften van 
ouders of schoolbestuur tegen besluit van het 
SWV over een tlv voor een leerling



Wat betekent toepasselijkheid van de Awb?

- TLV (toekenning of weigering) = besluit 
- Eisen aan voorbereiding en totstandkoming
- Eisen aan inhoud
- Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) voor 

belanghebbenden



TLV = besluit op aanvraag
- Artikel 1:3 lid 1 Awb definitie besluit
- Artikel 1:3 lid 3 Awb definitie aanvraag

Belanghebbende – Artikel 1:2 Awb
• geadresseerde van het besluit = bij TLV de aanvrager 

(bevoegd gezag)
• derden, meestal de ouders/verzorgers met gezag 

(maar ook: voogdij instelling in geval van 
ondertoezichtstelling)



Voorbereiding van de TLV
• Artikel 3:2 Awb – zorgvuldige voorbereiding
- Bestuursorgaan vergaart de nodige informatie (feiten en 

belangen)
- SWV mag van bevoegd gezag (aanvrager) verlangen zo 

compleet mogelijk dossier aan te leveren (art. 4:2 lid 2 Awb)
- Máár: SWV = zelf verantwoordelijk voor compleet beeld
- Moet derden (ouders) in staat stellen informatie aan te 

leveren
- En mag/moet waar mogelijk ook zelf informatie vergaren.



Voorbereiding van de TLV
• advies deskundigen verplicht

- vergewisplicht SWV art. 3:9 Awb
• gelegenheid voor zienswijze in geval van 

bedenkingen
- bij toewijzing aanvraag: ouders 
- bij afwijzing aanvraag: bevoegd gezag
- op grond van art. 4:8 Awb



Eisen aan het TLV-besluit
- Bevoegdheid beslisser

(bevoegd is de directeur SVW of mandateerde: niet aan 
deskundigen of commissie waarin ook deskundigen zitten)

- Motiveringsplicht (art. 3:46 Awb), tenzij art. 3:48 Awb
- Rol van deskundigenadvies bij motivering (art. 3:49 Awb)
- Handelen conform eigen beleid (ondersteuningsplan), 

tenzij (evenredigheidseis)  – art. 4:84 Awb
- Bezwaarclausule art. 3:45 Awb (termijnen) (in geval van 

beslissing op bezwaar (beroepsclausule)
- Bekendmaking art. 3:40, 3:41 Awb (inwerkingtreding)



Bezwaarprocedure
• Beslissing op bezwaar (BOB) = verlengde 

besluitvorming én rechtsbescherming, art. 
7:11 Awb

• Als bezwaar ontvankelijk dan heroverweging 
op grondslag van het bezwaar. Kan leiden tot:

- Herroeping TLV (intrekking)
- Handhaving TLV, eventueel met 

nadere/andere motivering



Ontvankelijkheid bezwaar
- Ambtshalve te toetsen, ook in bezwaar (LBT 

kijkt hier altijd naar)
- Tijdigheid (art 6:10 en 6:11 Awb)
- Belanghebbende (art. 1:2 Awb)
- Vormvoorschriften (art. 6:5 Awb)



Bezwaarprocedure
- Heroverweging: herstel van gebreken, ook los 

van bezwaargronden (zie ook art. 6:22 Awb)
- Bezwaar ruim naar de strekking uitleggen
- Hoorplicht (art. 7:2 en art. 7:3 Awb)
- Ex nunc: dus op basis van feiten en 

omstandigheden ten tijde van nemen BOB



Tip: handleiding bezwaarbehandeling 

https://prettigcontactmetdeoverheid.nl/sites/default/files/documenten/Handleiding%20Professioneel%20behandelen%20van%20bezwaarschriften_0.pdf


LBT = bezwaaradviescommissie ex art. 7:13 Awb
- LBT hoort, neemt procedurebeslissingen en 

adviseert SWV over inhoud beslissing op bezwaar
- Beslissing op bezwaar mag verwijzen naar advies, 

aanvullen indien nodig
- Als SWV afwijkt van advies LBT: motiveringsplicht 

(art. 7:13 lid 7 Awb)
- Beslistermijn en gevolgen van 

termijnoverschrijding (evt. beroep niet tijdig ex 6:12, 
dwangsom ex 7:14 en 4:17, na ingebrekestelling)



Procedure bij LBT

• Zaak indienen via Zaaksysteem
• LBT: bevoegd?
• Dossier compleet? 
• Uitnodiging voor de hoorzitting

https://www.onderwijsgeschillen.nl/zaak-indienen


Samenstelling LBT

• Voorzitter (rechter)
• Lid onderwijskundige achtergrond
• Lid medische achtergrond (jeugdartsen)
• Lid gedragsdeskundige achtergrond
• Secretaris vanuit Onderwijsgeschillen

Multidisciplinaire blik op dossier



De advisering van de LBT beslaat
- de ambtshalve aspecten
- de gegrondheid van de inhoudelijke beslissing op de 

aanvraag,
- in het kader van een volledige heroverweging (w.o. 

herstel van al dan niet formele gebreken),
- op de voet van de gronden van het bezwaar, 
- zoals dat blijkt uit het bezwaarschrift en de hoorzitting.

Dus géén terughoudende toetsing op de redelijkheid van 
het TLV-besluit door LBT.



Inhoudelijke beoordeling
- De TLV
- Het onderliggende dossier (zelfde informatie 

als samenwerkingsverband)
- Deskundigenverklaringen
- Volledige advisering



Informatie
Naast bezwaar- en verweerschrift:
• Ontwikkelingsperspectief/CTO-LVS
• Correspondentie/logboeken
• 2 deskundigenverklaringen/motivering besluit
• Beschikbaar psychodiagnostisch of medisch 

onderzoek
• Evt. verzuimregistratie
• Beleidsstukken (ondersteuning vanuit 

school/SWV)



Deskundigenverklaring

• 2 zelfstandige documenten waarin via 
dossieranalyse een onafhankelijk, deskundig 
oordeel wordt gevormd

• Geen verslag van een vergadering 
(OT/HIA/CvT) met meerdere handtekeningen

• Geen kopie van het OPP



Deskundigenverklaring
Wie?
• Eerste deskundige orthopedagoog of 

psycholoog
• Tweede deskundige is afhankelijk van de 

ondersteuningsvraag van de leerling 
• Bepalen per dossier?
• Generalist of specialist?



Deskundigenverklaring
• Geen gezamenlijk product (108161)
• Deskundige mag niet verbonden zijn aan 

ontvangende school (ECLI:NL:RVS:2017:595)
• Deskundige mag niet verbonden zijn aan de 

aanvragende school (109583)
• Deskundige mag niet betrokken zijn bij de 

aanvraag (ECLI:NL:RVS:2022:178)

https://www.onderwijsgeschillen.nl/sites/default/files/108161%20anoniem%20advies.pdf
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2017:595
https://www.onderwijsgeschillen.nl/sites/default/files/109583%20anoniem%20advies_0.pdf
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2022:178


Deskundigenverklaring
Wat moet er in verklaring staan?
• Beschrijving/kindbeeld dat uit het dossier 

naar voren komt
• Wie is dit kind?
• Wat zijn de onderwijs-

/ondersteuningsbehoeften?
• Welke vorm van onderwijs sluit hierbij aan?



Deskundigenverklaring
• Omschrijf concreet wat er aan de hand is
• Wat er niet staat, staat er niet
• LBT leest niet door de regels heen
• Kom met duidelijke 

onderbouwing/argumentatie



Deskundigenverklaring
• Discrepantie tussen lijn LBT en Inspectie/OCW?
• Nee; hiervan is geen sprake
- 2 deskundigen, die onafhankelijke advies 

uitbrengen
- Geen gezamenlijk product
- Niet betrokken bij aanvraag, ontvangende of 

aanvragende school



Adviessoorten LBT
Categorie Toelichting

Handhaven Het tlv-besluit kan onveranderd worden 
gehandhaafd. 

Handhaven met reparatie Geconstateerde tekortkomingen aan het 
besluit zijn mogelijk te repareren voor de 
beslissing op bezwaar.

Herroeping (intrekking) Geadviseerd wordt dat het tlv-besluit niet 
wordt gehandhaafd.

Niet - ontvankelijk Het bezwaarschrift is niet inhoudelijk 
beoordeeld, omdat het bijvoorbeeld 
zonder geldige redenen te laat is 
ingediend. Het tlv besluit kan worden 
gehandhaafd.



Volledige advisering 
• 109620: geen ernstige gedragscomponent dat 

TLV SO cluster 4 rechtvaardigt.
• 109453: besluit TLV SO onvoldoende gedragen 

door stukken in dossier. 
• 109675: Gedragsproblematiek niet 

bovenliggend. In essentie een 
werkhoudingsprobleem.

https://www.onderwijsgeschillen.nl/uitspraken/bezwaar-tegen-toelaatbaarheidsverklaring-speciaal-onderwijs-tlv-so-de-tlv-kan-niet-1
https://www.onderwijsgeschillen.nl/uitspraken/bezwaar-tegen-toelaatbaarheidsverklaring-speciaal-onderwijs-tlv-so-de-tlv-kan-niet-0
https://www.onderwijsgeschillen.nl/uitspraken/bezwaar-tegen-toelaatbaarheidsverklaring-speciaal-onderwijs-tlv-vso-de-tlv-kan-niet-stand


Rechtsmiddelen
• Bezwaar = heroverweging door SWV
• Beroep = rechtmatigheidstoets 

bestuursrechter (rechtbank)
• Hoger beroep = beoordeling juistheid 

uitspraak rechtbank Afdeling 
bestuursrechtspraak Raad van State

• Evt: verzoek voorlopige voorziening (want geen 
schorsende werking bezwaar (hoger) beroep)



VRAGEN?
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