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Bijlage 1. Concrete situaties rond de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring bij SWV 
PPO regio 2801 

 
1. Eerste aanmelding (onderinstroom + vanuit buitenland) 
Onderinstroom is alle instroom die niet van een school voor PO komt, bijvoorbeeld PSZ, Orion, Walnoot 
 

Uitgangspunt: bij eerste inschrijving in het Primair onderwijs geldt het woonplaatsprincipe, waarbij de 
aanvrager de school is waar wordt aangemeld door de ouders. 
  

• Een TLV SBO wordt aangevraagd bij het SWV waar de SBO-school staat. 
• Een TLV SO wordt aangevraagd bij het SWV waar het kind woont.  

 
Aanvraag voor Speciaal Basisonderwijs Aanvraag door Afgifte TLV door 

Leerling woont in regio 2801 en wordt 
aangemeld bij de Vlieger  

De Vlieger SWV 2801 

Leerling woont in regio 2801 en wordt 
aangemeld bij SBO regio X 

SBO regio X SWV regio X 

Leerling woont in regio X en wordt 
aangemeld bij de Vlieger 

De Vlieger SWV 2801 

Leerling woont in het buitenland en wordt 
aangemeld bij de Vlieger 

De Vlieger SWV 2801   

Aanvraag voor Speciaal Onderwijs Aanvraag door Afgifte TLV door 

Leerling woont in regio 2801 en wordt 
aangemeld bij een SO-school van SWV 
2801  

School waar de 
leerling wordt 
aangemeld 

SWV 2801  

Leerling woont in regio 2801 en wordt 
aangemeld bij een SO-school in regio SWV 
X 

School waar de 
leerling wordt 
aangemeld 

SWV 2801 

Leerling woont in regio X en wordt 
aangemeld bij een SO -school van SWV 
2801 

School waar de 
leerling wordt 
aangemeld 

SWV regio X 

Leerling woont in het buitenland en wordt 
aangemeld bij een SO school in SWV 2801 

School waar de 
leerling wordt 
aangemeld 

SWV 2801  

 
 
2. Aanmelding vanuit BAO/SBO/SO 

Uitgangspunt: als er sprake is van een verwijzende school voor PO geldt het verwijsprincipe, waarbij de 
aanvrager de verwijzende school is.  

• Een TLV SBO en SO wordt aangevraagd bij het SWV waartoe de verwijzende school behoort. 
• In geval van verhuizing binnen 6 maanden voor of na toelating tot het SBO geldt voor de 

aanvraag van een TLV SBO het woonplaatsprincipe: de TLV wordt aangevraagd bij het SWV waar 
het kind op het moment van aanvragen woont. Dit SWV draagt de kosten van plaatsing SBO. 

 
Aanvraag TLV voor Speciaal 
Basisonderwijs 

Aanvraag door Afgifte TLV door 

Leerling is afkomstig van een school 
binnen SWV 2801, wordt aangemeld bij de 

School waar de 
leerling is 

SWV 2801 
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2. Aanmelding vanuit BAO/SBO/SO 

Vlieger ingeschreven 

Leerling is afkomstig van een school uit 
SWV regio X en wordt aangemeld bij de 
Vlieger  

School waar de 
leerling is 
ingeschreven 

SWV regio X waar de leerling is 
ingeschreven + SWV 2801= 
inkomend grensverkeer* 

Leerling is afkomstig van een school uit 
SWV 2801 en wordt aangemeld bij SBO in 
regio SWV X 

School waar de 
leerling is 
ingeschreven 

SWV 2801 + SWV regio X, waar de 
school staat waar de leerling 
wordt ingeschreven= uitgaand 
grensverkeer* 
 

Aanvraag TLV voor Speciaal onderwijs Aanvraag door Afgifte TLV door 

Leerling woont in regio 2801, zit op school 
in SWV 2801 en wordt verwezen naar SO 
van SWV regio X 

Zorgplicht ligt bij 
verwijzende school 
SWV 2801 

SWV 2801-SWV van de 
verwijzende school  

Leerling woont in regio 2801, zit op school 
in SWV 2801 en ouders melden kind aan 
op SO-school in SWV regio X 

SWV X. Zorgplicht ligt 
bij school waar 
leerling wordt 
aangemeld (school 
SWV regio X) 

SWV 2801-SWV van verwijzende 
school 

Leerling zit op een SO-school in SWV 2801, 
woont in regio SWV X  en wordt verwezen 
naar SO in SWV X 

Geen nieuwe 
aanvraag is nodig. 
Bestaande TLV  blijft 
bestaan. TLV is 
landelijk geldig 

SWV 2801, die eerdere TLV afgaf, 
blijft hiervoor betalen.  

 
3. Heraanvraag TLV 
 

Aanvraag voor Speciaal Basisonderwijs 
Uitgangspunt: zelfde als in 2 aanvraag Aanmelding vanuit BAO/SBO/SO 
 
Aanvraag voor Speciaal Onderwijs 
Uitgangspunten:  

• Het SWV dat de eerste TLV SO heeft afgegeven, geeft ook bij heraanvragen SO de af,  
• Een TLV SO cluster 3 en 4 is landelijk geldig, 
• Een TLV SO kan zowel in cluster 3 als in cluster 4 ingezet worden. 

 
 Aanvraag voor Speciaal Onderwijs 
 

Aanvraag door Afgifte TLV door 

Leerling heeft een TLV afgegeven door 
SWV 2801, zit op SO in SWV 2801 en heeft 
een nieuwe TLV nodig 

SO-school heeft 
zorgplicht, dus vraagt 
aan 

SWV 2801-dezelfde die de eerdere 
TLV ook heeft afgegeven  

Leerling heeft een TLV die afgegeven is 
door SWV 2801, zit op SO in SWV X en 
heeft een nieuwe TLV nodig 

SO-school heeft 
zorgplicht, dus vraagt 
aan 

SWV 2801-dezelfde die de eerdere 
TLV ook heeft afgegeven  

 
4. Residentieel geplaatste leerlingen 

(open: gehandicaptenzorg, 
jeugdhulpverlening, gezondheidszorg) 

Aanvraag door Afgifte TLV door 
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Leerling wordt geplaatst Geen aanvraag TLV is niet nodig. SWV waar de 
leerling vandaan komt betaalt. Als 
de leerling niet stond ingeschreven 
op een school, is de woonplaats 
van de leerling uitgangspunt.  

Plaatsing eindigt, ‘normaal’ SO is een 
passend vervolg 

School waar de 
leerling is/wordt 
aangemeld 

SWV van school waar de leerling 
onderwijs volgde voorafgaand aan 
de plaatsing. Als de leerling niet 
stond ingeschreven op een school, 
is de woonplaats uitgangspunt. 

Leerling zat op SO/PO voordat deze naar 
een instelling ging. Plaatsing eindigt en 
leerling is oud genoeg voor VSO 

School waar de 
leerling is/wordt 
aangemeld 

Is een 1e aanmelding. SWV VO van 
regio waar leerling woont/staat 
ingeschreven bij de gemeente 

 
 
 
5. Residentieel geplaatste leerlingen 

(justitiële jeugdinrichting (JJI), 
gesloten jeugdzorginstelling (GJI)) 

 

Aanvraag door Afgifte TLV door 

Leerling wordt geplaatst Geen aanvraag Géén TLV nodig, Rijksbekostiging 
Plaatsing eindigt, 'normaal' SO is een 
passend vervolg 

School waar de 
leerling is/wordt 
aangemeld 

SWV van de school waar de 
leerling onderwijs volgde 
voorafgaand aan de plaatsing. Als 
de leerling niet stond ingeschreven 
op een school, is de woonplaats 
uitgangspunt. 

Leerling zat op SO/PO voordat deze naar 
een instelling ging. Plaatsing eindigt. De 
leerling is oud genoeg voor het (V)SO en 
dat is ook een passend vervolg 

School waar de 
leerling is/wordt 
aangemeld 

Is een 1e aanmelding. SWV VO van 
regio waar leerling woont/staat 
ingeschreven bij de gemeente 

 
* Grensverkeer: alleen als er sprake is van een regulier verwijzende PO-school die verwijst naar SBO. 
Er is geen sprake van grensverkeer bij:  

• Verhuizing binnen 6 maanden voor of na toelating tot het SBO,  
• Onderinstroom aanmelding voor SBO,  
• Vanuit SO-aanmelding voor SBO,  
• Vanuit SBO-aanmelding voor SBO. 
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Bijlage 2. Factsheet grensverkeer en verhuizing 
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Bijlage 3. Stroomdiagram inzet deskundigen    
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Bijlage 4. Checklist Groeidocument bij TLV-aanvraag zittende leerlingen S(B)O 
 
1. Toestemming ouders 
Als er geen OT plaats vindt voor het aanvragen van de nieuwe TLV bespreekt de S(B)O school 
van tevoren met de ouders de route die gevolgd zal worden.  
 
Tijdens dit gesprek vraagt de school de ouders toestemming voor de inzet van: 
• de eerste deskundige van PPO (al dan niet onafhankelijk), 
• de betrokken niet onafhankelijke tweede deskundige van de school. 

Aan de ouders wordt ook het TLV-aanvraagformulier voorgelegd ter ondertekening. 
 
2. Het Groeidocument 

 De school vult voor deze leerlingen het A-gedeelte groeidocument in. 
 

Gegevens Kind 
Geboortedatum 
Nationaliteit 
Achternaam 
Voornamen 
Roepnaam 
Adres straat en 
Huisnummer 
Postcode 
Plaatsnaam 
Geslacht 

School 
IB- er 
Telefoon 
Mailadres  
Naam school 
Plaats 
Huidige basisgroep 
 

Ouders-Verzorger 1 
Achternaam 
Roepnaam 
Relatie tot kind 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 
Telefoon 
E-mail 
 

Ouder- Verzorger 2 
Achternaam 
Roepnaam 
Relatie tot kind 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 
Telefoon 
E-mail 
 

 
  Alle overige gegevens toevoegen in bijlagenmap van het Groeidocument: 
 
a. Een ontwikkelingsperspectief-plan (OPP) 

In dit OPP is in ieder geval te vinden: 
• beschrijving stimulerende en belemmerende factoren van de leerling, 
• beschrijving van de onderwijs- en opvoedbehoefte van de leerling, 
• beschrijving ondersteuningsbehoeften van de leerkracht, groep en leefomgeving in interactie 

met de leerling, 
• onderbouwing waarom dit kind een SBO of SO setting nodig heeft, 
• geïntegreerd beeld. 

 
Bij heel jonge kinderen is het OPP niet per definitie cijfermatig maar een beschrijving van doelen op 
korte termijn en de aanpak. 
Indien informatie is opgenomen in het bijgevoegde OPP hoeft dit niet nogmaals ingevuld te worden 
bij de onderdelen A, C en E in het groeidocument. 

 
b. Relevante verslagen/afspraken van eerdere besprekingen met ouders over de leerling. 
 
c. Ondertekende adviezen van de eerste en tweede deskundige. 
 
d. Door school en ouders ondertekend aanvraagformulier voor een toelaatbaarheidsverklaring. 
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Bijlage 5. Voorbeeld kort plan van aanpak met een begroting voor de aanvraag van een 

arrangement 
 
 
 
Betreft:  plan van aanpak en begroting aanvraag  …………….arrangement  
Datum:   
 
Kort plan van aanpak 
 
Voor …… is een toelaatbaarheidsverklaring voor het S(B)O aangevraagd. De toelaatbaarheidsverklaring 
is toegekend, maar ……………….. kan nog niet geplaatst worden. Voor de periode tot aan zijn plaatsing op 
het speciaal onderwijs heeft ………. intensieve ondersteuning nodig.  
 
De onderwijsbehoeften van ……. zijn uitgebreid beschreven in het Groeidocument.  
 
De school heeft zelf in de afgelopen periode de volgende ondersteuning ingezet 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
De school heeft behoefte aan uitbreiding van ondersteuning in de vorm van 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
De ondersteuning wordt uitgevoerd door…………………………………………………………………………………………. 
 
 
Begroting 
Ondersteuning         uur per week 
Kosten per uur         ………………… 
 
Kosten totaal         …………………  
 
Kosten per maand:       
Bestuur betaalt        ………………… 
Aanvraag PPO          …………………                                               
 
Totale kosten gedurende de overbruggingsperiode in schooljaar 2020-2021 
Bestuur betaalt        ………………… 
Aanvraag PPO        ………………… 
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Bijlage 6. Uitvoering second opinion en mediation 
 
 

     
 
 

Uitvoering second opinion en mediation 
 

Aanleiding second opinion en mediation 
Eerder is door de samenwerkingsverbanden passend primair onderwijs regio Leiden (PO2801), passend 
onderwijs Rijnstreek (PO2813) en primair onderwijs Duin en Bollenstreek (PO2812) in de notitie ‘Verbindende 
kaders regio Holland Rijnland’ geconstateerd dat ondanks de verschillen in uitwerking van passend onderwijs 
per samenwerkingsverband er een duidelijk gemeenschappelijk kader te ontwaren valt. Hoofdzakelijk op het 
gebied van de ondersteuningsstructuur in en om de scholen of ‘routing’. Een aantal gemeenschappelijke 
thema’s zijn verder uitgewerkt in de notitie ‘Overgangsperiode Holland Rijnland’. Naar aanleiding van deze 
notitie is door de drie directeuren van de samenwerkingsverbanden gevraagd om tot een voorstel te komen 
voor de gezamenlijke inrichting van second opinion en mediation. 

 
Toelaatbaarheid, second opinion en mediation 
De Wet op het primair onderwijs (WPO) bepaalt dat het samenwerkingsverband (op verzoek van het bevoegd 
gezag van de school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven) na 1 augustus 2014 een oordeel uitspreekt 
over de extra ondersteuning en de toelaatbaarheid van de leerling. Er kunnen echter verschillende inzichten 
ontstaan over hoe de ondersteuning eruit moet komen te zien de toelaatbaarheid van een leerling. Scholen, 
hun besturen en het samenwerkingsverband werken zorgvuldig, maar dit betekent nog niet dat beslissingen 
over de invulling van de ondersteuning of toeleiding naar speciaal (basis) onderwijs voor een leerling altijd door 
alle partijen als best passend gezien worden. Zowel een ontwikkelingsperspectief (OPP), het toegewezen 
arrangement, als het deskundigenadvies dat wordt gehanteerd bij mogelijke verwijzing naar het speciaal (basis) 
onderwijs, kan leiden tot twijfel, dan wel het niet bereiken van overeenstemming tussen betrokkenen. In een 
dergelijk geval zullen de samenwerkingsverbanden een second opinion aanbieden of met mediation proberen 
het gesprek opnieuw op gang te brengen. 

 
Werkwijze second opinion 
De second opinion wordt geleverd binnen twee weken na ontvangst van het dossier, waarbij de beoordelaars 
de mogelijkheid hebben om de verwerkingstijd met vier weken te verlengen, indien zij van mening zijn dat 
aanvullend onderzoek nodig is. De second opinion is gratis voor ouders. Indien aanvullend onderzoek door 
derden nodig is, wordt dit betaald door de school als het een second opinion op een ontwikkelingsperspectief 
betreft en door het samenwerkingsverband als het een second opinion op een deskundigenadvies betreft. 

 
Werkwijze mediation 
Het kan voorkomen dat ouders het besluit ook na een second opinion alsnog niet accepteren. Er kan dan 
sprake zijn van een conflict. Partijen die met elkaar een conflict hebben, kunnen met behulp van een 
onafhankelijke neutrale derde, de ‘mediator’, op zoek gaan naar een oplossing. Het samenwerkingsverband 
biedt ouders de mogelijkheid tot mediation aan. Ten behoeve van de neutraliteit nemen beide partijen zelf 
contact op met de mediator. Het gaat bij mediation niet om ‘gelijk krijgen’ en ‘winnen’, zoals bij een juridische 
procedure of bij een geschillencommissie het geval is. De mediator doet geen uitspraak over het geschil of 
conflict, maar begeleidt de betrokkenen in hun overleg en onderhandelingen. 

 
Inrichting second opinion 
De mogelijkheid tot second opinion is door de drie samenwerkingsverbanden opgenomen in het 
ondersteuningsplan. De second opinion wordt uitgevoerd door twee deskundige, niet bij het dossier betrokken, 
adviseurs. Op deze wijze is de second opinion door de samenwerkingsverbanden zodanig georganiseerd dat 
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het een onafhankelijk oordeel door deskundigen vormt. De samenwerkingsverbanden stellen elkaar op 
verzoek expertise ter beschikking voor de second opinion (met gesloten beurs). De samenwerkingsverbanden 
kunnen voor een second opinion bijvoorbeeld gebruik maken van elkaars ‘onderwijsspecialisten’. Daarbij is het 
doel een gezonde balans tussen het aantal keren dat een samenwerkingsverband gebruik maakt van een 
second opinion en het aantal keren dat zij een second opinion voor een ander samenwerkingsverband 
uitvoeren. De drie samenwerkingsverbanden inventariseren en evalueren daarom jaarlijks het gebruik van de 
second opinion. 

 
Inrichting mediation 
De mogelijkheid tot mediation is door de drie samenwerkingsverbanden opgenomen in het 
ondersteuningsplan. De samenwerkingsverbanden formeren daarvoor een gezamenlijke poule van mediators. 
Voor deze poule levert elk samenwerkingsverband een aantal eigen mediators aan die beschikbaar zijn voor de 
andere samenwerkingsverbanden. Voordeel van deze werkwijze is een onafhankelijke, maar niet al te 
afstandelijke benadering van kwesties die vaak zeer context gebonden zijn. Op hoofdlijnen kunnen de volgende 
taken van de mediator worden onderscheiden: 

• zorgdragen voor de juiste “setting” van het mediationproces (locatiekeuze, vooraf informeren van 
partijen, partijen op hun gemak stellen etc); 

• wederzijdse acceptatie door partijen bewerkstelligen; 
• verhogen van de werkbaarheid van de relatie tussen partijen; 
• zorgen voor juiste en volledige informatieverstrekking aan partijen, bijvoorbeeld spelregels; 
• voor aanvang vastleggen van de opdracht in de bemiddelingsovereenkomst; 
• bewaken van de spelregels (vertrouwelijkheid, transparantie, vrijwilligheid e.d.); 
• als voorzitter bewaken van de agenda; 
• bij de les houden van partijen (focus op echte inhoud); 
• zorgdragen voor eenduidige beschrijving van de oplossing (vaststellingsovereenkomst). 

 
Voor een optimale uitvoer van bovenstaande taken voldoen alle mediators uit de poule aan het volgende 
functieprofiel: 

• Evenwichtigheid 
• Flexibiliteit 
• Creativiteit 
• Vertrouwenwekkends 
• Communicatief vaardig 
• Onbesproken gedrag 
• Positieve instelling 
• Expertise in mediation 
• Ervaring met het omgaan met spanningen en conflicten en deze beheersbaar kunnen maken 

 
Aan het gebruik van mediation zijn kosten verbonden. Deze worden vergoed door het samenwerkingsverband 
van de school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven. De werkelijke kosten worden door de 
samenwerkingsverbanden onderling verrekend. 

 
Samenwerkingsconvenant 
Voor de inrichting van second opinion en mediation stellen de samenwerkingsverbanden een convenant op. In 
zo’n convenant zijn de afspraken voor het gebruik vastgelegd. In de bijlage is een samenwerkingsconvenant 
opgenomen. Na definitieve inrichtingskeuzes en ondertekening van het convenant door de besturen van de 
drie samenwerkingsverbanden kan worden gestart met het benaderen van personen voor de uitvoer van 
second opinion en mediation. 
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Samenwerkingsconvenant second opinion en 
mediation 
 

Samenwerkingsverband passend primair onderwijs regio 
Leiden (PO 28-01) 
 
Samenwerkingsverband primair onderwijs Duin en 
Bollenstreek. (PO 28-12) 
 
en 
 
Samenwerkingsverband passend onderwijs Rijnstreek 
(PO 28-13) 
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Samenwerkingsconvenant tussen samenwerkingsverbanden passend primair 
onderwijs regio Leiden (PO2801), primair onderwijs Duin en Bollenstreek (PO2812) en 
passend onderwijs Rijnstreek (PO2813) met betrekking tot het wederzijds verzorgen 
van een second opinion en mediation. 

 
 

Partijen, 
 

de Vereniging Samenwerkingsverband passend primair onderwijs regio Leiden, gevestigd te Leiden, 
vertegenwoordigd door de voorzitter van het Bestuur …… 

 
de Stichting Samenwerkingsverband primair onderwijs Duin en Bollenstreek, gevestigd te Lisse, 
vertegenwoordigd door de voorzitter van het Bestuur ……. 

 
en 

 

de Stichting Samenwerkingsverband passend onderwijs Rijnstreek, gevestigd Alphen a/d Rijn, vertegenwoordigd 
door de voorzitter van het Bestuur …….. 

 
hierna gezamenlijk aan te duiden als ‘partijen’ of ieder afzonderlijk als ‘partij’; 

Overwegende dat, 

 Partijen vanaf 1 augustus 2014 verantwoordelijk zijn voor het realiseren van een samenhangend en 
dekkend netwerk van (extra) ondersteuningsvoorzieningen, zodanig dat leerlingen een ononderbroken 
ontwikkelingsproces door kunnen maken(WPO, art. 18a, lid 2); 

 Partijen vanaf 1 augustus 2014 verantwoordelijk zijn voor de beoordelingen of leerlingen extra 
ondersteuning nodig hebben dan wel toelaatbaar zijn tot het onderwijs aan een speciale school 
voor basisonderwijs of tot het speciaal onderwijs (WPO, art. 18a, lid 6, sub c); 

 Partijen vanaf 1 augustus 2014 verantwoordelijk zijn voor het adviseren over de ondersteuningsbehoefte 
van een leerling, op verzoek van het bevoegd gezag van de school waar die leerling is ingeschreven 
(WPO, art. 18a, lid 6, sub d); 

 De besturen van de samenwerkingsverbanden Leiden en Duin en Bollenstreek ervoor hebben gekozen 
om alle ondersteuning tot aan een verwijzing naar het SBO of SO te rekenen tot de 
basisondersteuning. ‘Extra ondersteuning’ bestaat daarmee alleen in het samenwerkingsverband 
Rijnstreek; 

 Er met betrekking tot de uitvoering van bovenstaande taakstelling mogelijk verschil van inzicht kan 
ontstaan tussen ouders van een leerling en het bevoegd gezag van de school waar de leerling 
ingeschreven staat over de toe te kennen ondersteuning, het proces van ondersteuningstoewijzing 
dan wel de toelaatbaarheid; 

 Partijen willen inzetten op het preventief oplossen van dergelijke verschillen van inzicht, 
teneinde conflicten cq. geschillen te voorkomen; 

 Partijen daartoe gebruik wensen te maken van elkaars expertise, voor het formuleren van een 
onafhankelijk oordeel over de juistheid van de voorgestelde ondersteuning, dan wel de juistheid van het 
gelopen proces van ondersteuningstoewijzing;Partijen daarnaast gebruik wensen te maken van 
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mediation voor partijen die met elkaar een conflict hebben. Zij kunnen met behulp van een 
onafhankelijke neutrale derde, de ‘mediator’, op zoek gaan naar een oplossing. 

 Partijen deze onderlinge samenwerking willen vastleggen, ter bekrachtiging van de samenwerking. 
 
 

Zijn het volgende overeengekomen: 
 
 
Artikel 1 Definities 

In dit samenwerkingsconvenant wordt verstaan onder: 
a) ouders: ouders, verzorgers en/of voogden; 
b) NVO: Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen 
c) WPO: Wet op het Primair Onderwijs 
d) Extra ondersteuning: alle vormen van onderwijsondersteuning die de basisondersteuning overstijgen. 

e) Toelaatbaarheid: de toelaatbaarheid van een leerling tot een speciale school voor basisonderwijs of een 
school voor speciaal onderwijs van het samenwerkingsverband. 

f) Mediator: de door de betrokken partijen geaccepteerde onafhankelijke en onpartijdige deskundige, die het 
mediation proces leidt en partijen begeleidt bij het bereiken van een overeenkomst ter beëindiging van hun 
conflict 

g) contactpersoon: ten behoeve van de coördinatie van de contacten tussen partijen hebben alle bij het 
conflict betrokken partij een contactpersoon. 

 
Artikel 2 Samenwerking en dienstverlening second opinion en mediation 

1. Partijen werken samen ten behoeve van het bereiken van de doelen zoals genoemd in 
de overwegingen. 

2. Partijen stellen elkaar daartoe, op verzoek, expertise ter beschikking voor de beoordeling van het 
onderhavige dossier (second opinion) en het opstellen van een kort, tekstueel ‘advies second opinion’. 

3. De ter beschikking gestelde expertise bestaat in ieder geval uit een gediplomeerde, en bij het NVO 
geregistreerde, orthopedagoog. 

4. Op verzoek kan de ter beschikking gestelde expertise tevens bestaan uit een tweede deskundige, met 
specifieke expertise op het gebied van de ondersteuningsvraag van de leerling. 

5. Indien ouders het besluit ook na een second opinion alsnog niet accepteren wordt door het 
samenwerkingsverband mediation aangeboden om de communicatie tussen ouders, school 
en samenwerkingsverband te verbeteren. 

6. Partijen stellen elkaar daartoe, op verzoek een erkende mediator uit het eigen samenwerkingsverband 
ter beschikking. 

 
Artikel 3 Verzoek tot uitvoeren van een second opinion of mediation 

1. Een verzoek tot het uitvoeren van een second opinion of mediation vindt schriftelijk of per e-mail plaats. 
2. Een verzoek wordt zo concreet en specifiek mogelijk omschreven. 
3. Een verzoek wordt uitsluitend gedaan voor zover zij – in het licht van de uitvoering door de 

verzoekende partij van de haar bij of krachtens wet toegekende taken en bevoegdheden – noodzakelijk 
en proportioneel is. In dat kader spannen partijen zich ook in om dubbele uitvraag van informatie zoveel 
mogelijk te voorkomen, ter beperking van administratieve lasten. 

4. Een verzoek tot het uitvoeren van een second opinion of mediation verloopt via de contactpersonen 
als bedoeld in artikel 8 van dit convenant. 

5. De contactpersoon die het verzoek doet, gaat tevoren na of het verzoek voldoet aan de in lid 1 tot en 
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met 4 van dit artikel opgenomen voorwaarden. 
6. Voor zover een verzoek niet voldoet aan de in lid 1 tot en met 4 genoemde voorwaarden, treden 

de contactpersonen met elkaar in overleg om te bewerkstelligen dat het informatieverzoek wel aan 
de voorwaarden komt te voldoen. 

 
Artikel 4 Informatie en gegevens 

1. Partijen verstrekken elkaar alle informatie die benodigd is voor het correct uit kunnen voeren van 
een verzoek om een second opinion of mediation. 

2. De contactpersonen treden met elkaar in overleg over de praktische afhandeling van de 
informatieverstrekking. Onderwerpen die daarbij in ieder geval aan de orde komen, zijn de wijze van 
informatieverstrekking en de termijn van informatieverstrekking. Verder kunnen andere onderwerpen 
aan de orde komen, zoals de te hanteren begripsomschrijvingen, kwaliteitsvereisten etc. 

3. Tegelijkertijd met het verstrekken van informatie wordt door de verstrekkende partij onder meer 
ingegaan op juistheid, volledigheid en actualiteit van de verstrekte informatie. Ook wordt ingegaan op 
onderwerpen die van belang kunnen zijn voor een juist gebruik van de informatie, mede gelet op het 
doel waarvoor de informatie door de verzoekende partij is opgevraagd. De contactpersonen treden 
in overleg over de precieze inhoud en vorm van de in dit lid bedoelde begeleidende gegevens. 

4. Afspraken naar aanleiding van het overleg als bedoeld in lid 2 en 3 van dit artikel worden schriftelijk 
of per e-mail vastgelegd. 

5. Onderdeel van de te verstrekken informatie maken in ieder geval uit: 
a. Relevante gegevens met betrekking tot de ontwikkeling en de ondersteuningsbehoefte van de 

betreffende leerling; 
b. Relevante gegevens met betrekking tot het voortraject van ondersteuningstoewijzing; 
c. Relevante gegevens met betrekking tot de visie van de school dan wel het bevoegd gezag 

op de benodigde ondersteuning voor de betreffende leerling; 
d. Relevante gegevens met betrekking tot de visie van de ouders van de leerling op de 

benodigde ondersteuning voor de betreffende leerling; 
6. Waar mogelijk worden gegevens geanonimiseerd. De verzoekende partij beoordeelt in redelijkheid of 

anonimiseren van gegevens een optimale uitvoering van het verzoek bemoeilijkt. 
7. Uitwisseling van informatie vindt plaats op basis van en rekening houdend met de relevante wet- en 

regelgeving in het kader van privacy, en met de respectievelijke privacyreglementen van partijen waarin 
bepalingen zijn opgenomen over kort gezegd (i) de verstrekking van gegevens en inlichtingen en over 
(ii) geheimhouding. 

8. Partijen dragen er zorg voor dat door informatie-uitwisseling ontvangen informatie zorgvuldig en 
veilig wordt bewaard. In dat kader spannen partijen zich in om de zorgvuldige en veilige bewaring 
van informatie te waarborgen door het treffen van maatregelen. Daarbij wordt de geldende wet- en 
regelgeving betreffende gegevensuitwisseling en gegevensbewaring in acht genomen. 

 
Artikel 5 Bronvermelding 

Een partij die in een publicatie of een andere openbaarmaking informatie van die andere partij gebruikt, vermeldt 
dat en welke informatie van die andere partij is verkregen. 

 

Artikel 6 Bekostiging 
1. Partijen brengen elkaar bij second opinion en mediation geen kosten in rekening ter zake van 

de onderlinge informatieverstrekking, samenwerking en dienstverlening die op grond van dit 
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samenwerkingsconvenant plaatsvinden. 
2. Indien aanvullend onderzoek door derden nodig is, wordt dit betaald door de school als het een 

second opinion op een ontwikkelingsperspectief betreft en door het samenwerkingsverband als het een 
second opinion op een deskundigenadvies betreft 

3. Waar kostten voor mediation in rekening worden gebracht zal het samenwerkingsverband deze op zich 
nemen. 

 
Artikel 7 Ontwikkelingen van invloed op het samenwerkingsconvenant 

Partijen stellen elkaar zo spoedig mogelijk op de hoogte van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op dit 
samenwerkingsconvenant en de uitvoering daarvan. 

 
Artikel 8 Contactpersonen 

1. Ten behoeve van de coördinatie van de contacten tussen partijen, wijzen zij ieder voor zich een 
contactpersoon aan. 

2. Deze contactpersoon betreft voor het samenwerkingsverband, tenzij expliciet anders 
overeengekomen, de (algemeen) directeur van het samenwerkingsverband. 

3. De contactpersonen houden regulier contact met elkaar over dit samenwerkingsconvenant en de 
uitvoering daarvan. Tevens bevorderen zij een goede naleving van dit samenwerkingsconvenant. 

4. Partijen waarborgen dat de contactpersonen door degenen die bij de samenwerking en informatie- 
uitwisseling betrokken zijn, tijdig en adequaat op de hoogte worden gehouden van relevante 
gebeurtenissen zoals (aanstaande) informatieverzoeken en de afwikkeling van informatieverzoeken. 

 
Artikel 9 Bestuurlijk overleg 

De besturen van de samenwerkingsverbanden passend primair onderwijs regio Leiden (PO2801), primair 
onderwijs Duin en Bollenstreek (PO2812) en passend onderwijs Rijnstreek (PO2813) hebben zoveel als wenselijk 
of nodig is, een bestuurlijk overleg op het gebied van de in dit convenant geregelde informatieverstrekking, 
samenwerking en de naleving daarvan. 

 
Artikel 10 Inwerkingtreding, wijziging en beëindiging 

1. Het samenwerkingsconvenant treedt in werking op het moment dat deze door partijen is ondertekend. 
2. Het samenwerkingsconvenant wordt aangegaan voor onbepaalde duur. 
3. Wijzigingen van het samenwerkingsconvenant worden tussen partijen schriftelijk overeengekomen. 

Na ondertekening door partijen treden de wijzigingen in werking en maken zij deel uit van dit 
samenwerkingsconvenant. 

4. Indien met betrekking tot dit convenant of de uitvoering daarvan tussen partijen een geschil 
ontstaat, treden partijen in overleg over een oplossing. 

5. Het samenwerkingsconvenant kan in overleg tussen partijen worden beëindigd. Opzegging door één van 
de partijen vindt schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden plaats. 
Eenzijdige opzegging vindt pas plaats indien overleg tussen partijen niet tot een andere oplossing heeft 
geleid. De voor opzegging alsmede de na opzegging maar voor het verstrijken van de 
opzeggingstermijn gedane informatieverzoeken worden conform dit convenant afgehandeld. 
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Artikel 11 Citeertitel 
 
Dit samenwerkingsconvenant wordt aangehaald als: “Samenwerkingsconvenant second opinion en mediation van 
de samenwerkingsverbanden passend primair onderwijs regio Leiden (PO28-01), primair onderwijs Duin en 
Bollenstreek (PO28-12) en passend onderwijs Rijnstreek (PO28-13)”. 
 

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend op  te  , 
 

Samenwerkingsverband Samenwerkingsverband 
passend primair onderwijs regio Leiden, primair onderwijs Duin en 
Bollenstreek, functie functie 
naam naam 

 
 
 

Samenwerkingsverband 
passend onderwijs Rijnstreek, , 
functie 
naam 

 



 
Bijlagen schoolhandboek aanvragen TLV’s en arrangementen-versie schooljaar 2020/2021                                                            18 
 

Bijlage 7. Uitvoering bezwaarprocedure 
 

     
 
 

Uitvoering bezwaaradviescommissie 
 

Aanleiding bezwaaradviescommissie 
Eerder is door de samenwerkingsverbanden passend primair onderwijs regio Leiden (PO2801), passend 
onderwijs Rijnstreek (PO2813) en primair onderwijs Duin en Bollenstreek (PO2812) in de notitie ‘Verbindende 
kaders regio Holland Rijnland’ geconstateerd dat ondanks de verschillen in uitwerking van passend onderwijs 
per samenwerkingsverband er een duidelijk gemeenschappelijk kader te ontwaren valt. Hoofdzakelijk op het 
gebied van de ondersteuningsstructuur in en om de scholen of ‘routing’. Een aantal gemeenschappelijke 
thema’s zijn verder uitgewerkt in de notitie ‘Overgangsperiode Holland Rijnland’. Naar aanleiding van deze 
notitie is door de drie directeuren van de samenwerkingsverbanden gevraagd om tot een voorstel te komen 
voor de gezamenlijke inrichting van een bezwaaradviescommissie. 

 
Bezwaaradviescommissie 
Met de komst van passend onderwijs worden de drie samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor het 
beoordelen van de toelaatbaarheid van leerlingen tot een speciale school voor basisonderwijs of een school 
voor speciaal onderwijs van het samenwerkingsverband (artikel 18a lid 6 sub c WPO  artikel 17a lid 6 sub c 
WVO). In dezelfde wetten is bepaald dat het samenwerkingsverband een adviescommissie moet instellen, die 
adviseert over bezwaarschriften die betrekking hebben op de beslissing over de toelaatbaarheid (artikel 18 a lid 
12 WPO, artikel 17a lid 13 WVO). De wet maakt namelijk bezwaar van ouders mogelijk tegen de besluiten die 
het samenwerkingsverband in dit kader neemt. De samenwerkingsverbanden hanteren daarvoor per 1 
augustus 2014 de landelijke bezwaarschriftenregeling van de PO-raad. 

 
Werkwijze bezwaaradviescommissie 
Het indienen van bezwaar kan zowel worden gedaan door het bestuur van de school van aanmelding als door 
de ouders van de leerling voor wie de toelaatbaarheidsverklaring geldt. De commissie hoort vervolgens de 
betrokken partijen. Tijdens dit horen toetsen zij of het besluit en/of de handeling in redelijkheid en na afweging 
van de betrokken belangen genomen en/of uitgevoerd kon worden. Vervolgens geeft de commissie een advies 
over het bezwaarschrift. Het advies van de adviescommissie wordt schriftelijk uitgebracht aan betrokkenen en 
bevat het verslag van het horen. Na advisering door de bezwaarschriftencommissie neemt het 
samenwerkingsverband een nieuw besluit. Indien het samenwerkingsverband met zijn beslissing op bezwaar 
afwijkt van het advies van de adviescommissie, stelt het samenwerkingsverband de adviescommissie daarvan 
op de hoogte en van de daaraan ten grondslag liggende argumentatie. Tegen de uiteindelijke beslissing van het 
samenwerkingsverband is voor de ouders van de betreffende leerling beroep mogelijk bij de bestuursrechter. 
Daarnaast hebben zij de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de commissie gelijke behandeling. 

 
Inrichting bezwaaradviescommissie 
De drie samenwerkingsverbanden kiezen ervoor om een eigen adviescommissie samen te stellen. Dit voorkomt 
een al te afstandelijke benadering van de kwesties in het voordeel van het eigen gekozen scenario voor 
ondersteuningstoewijzing, dat zeer context gebonden is. Daarnaast heeft de lokale context grote invloed op 
het schikken ter bevrediging van partijen. Deze eigen adviescommissie dient te voldoen aan het gestelde in 
artikel 7:13 Algemene wet bestuursrecht (AWB). Dit betekent onder andere dat een dergelijke commissie uit 
een voorzitter en ten minste twee leden bestaat en de voorzitter geen deel uitmaakt van en niet werkzaam is 
onder de verantwoordelijkheid van een van de betrokken samenwerkingsverbanden. Voor de bemensing van 
de adviescommissie kan men denken aan deskundigen die adviseren over de toelaatbaarheid van leerlingen tot 
het s(b)o, aangevuld met juridische expertise. 
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Samenwerkingsconvenant bezwaaradviescommissie 
Voor de inrichting van de bezwaaradviescommissie stellen de samenwerkingsverbanden een convenant op. In 
zo’n convenant zijn de afspraken voor het gebruik vastgelegd. In de bijlage is het samenwerkingsconvenant 
opgenomen voor de inrichting van de commissie. Na ondertekening door de besturen van de drie 
samenwerkingsverbanden kan een start worden gemaakt met de inrichting van de adviescommissie. 
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Samenwerkingsconvenant 
Bezwaaradviescommissie 

 
Samenwerkingsverband passend primair onderwijs 
regio Leiden (PO 28-01) 

 
Samenwerkingsverband primair onderwijs Duin en 
Bollenstreek (PO 28-12) 

 
en 

 
Samenwerkingsverband passend onderwijs 
Rijnstreek (PO 28-13) 
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Samenwerkingsconvenant tussen samenwerkingsverbanden passend primair 
onderwijs regio Leiden (PO2801), primair onderwijs Duin en Bollenstreek (PO2812) en 
passend onderwijs Rijnstreek (PO2813) met betrekking tot het inrichten van een 
gezamenlijke bezwaaradviescommissie. 
 
 

Partijen, 
 

de Vereniging Samenwerkingsverband passend primair onderwijs regio Leiden, gevestigd te 
Leiden, vertegenwoordigd door de voorzitter van het Bestuur …… 

 
de Stichting Samenwerkingsverband primair onderwijs Duin en Bollenstreek, gevestigd te 
Lisse, vertegenwoordigd door de voorzitter van het Bestuur ……. 

 
en 

 

de Stichting Samenwerkingsverband passend onderwijs Rijnstreek, gevestigd te Alphen a/d 
Rijn, vertegenwoordigd door de voorzitter van het Bestuur …….. 

 
hierna gezamenlijk aan te duiden als ‘partijen’ of ieder afzonderlijk als ‘partij’; 

Overwegende dat, 

• Partijen vanaf 1 augustus 2014 verantwoordelijk zijn voor het realiseren van een samenhangend en 
dekkend netwerk van (extra) ondersteuningsvoorzieningen, zodanig dat leerlingen een 
ononderbroken ontwikkelingsproces door kunnen maken(WPO, art. 18a, lid 2); 

• Partijen vanaf 1 augustus 2014 verantwoordelijk zijn voor de beoordelingen of leerlingen toelaatbaar 
zijn tot het onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs of tot het speciaal onderwijs 
(WPO, art. 18a, lid 6, sub c); 

• Er met betrekking tot de uitvoering van bovenstaande taakstelling mogelijk verschil van inzicht 
kan ontstaan tussen ouders van een leerling en het bevoegd gezag van de school waar de 
leerling ingeschreven staat over de toelaatbaarheidsverklaring; 

• Partijen hanteren daarvoor per 1 augustus 2014 de landelijke bezwaarschriftenregeling van de PO-
raad. 

• Partijen een gezamenlijke bezwaaradviescommissie hebben ingericht die adviseert 
over bezwaarschriften die betrekking hebben op de toelaatbaarheid; 

• Partijen daarvoor hebben ingezet op het preventief oplossen van dergelijke verschillen van inzicht 
door een second opinion en mediation maar dit niet geresulteerd heeft in beëindiging van conflicten 
cq. geschillen; 

• Partijen deze onderlinge samenwerking willen vastleggen, ter bekrachtiging van de samenwerking. 
 
 

Zijn het volgende overeengekomen: 
 
Artikel 1 Definities 

In dit samenwerkingsconvenant wordt verstaan onder: 
 Adviescommissie: de commissie zoals bedoeld in artikel 18a lid 12 WPO en artikel 17a lid 13 WVO; 
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 Belanghebbenden: de ouders, verzorgers of voogden van de leerling, de leerling en het bevoegd gezag van 
de school waar de leerling is ingeschreven of aangemeld voor wie een beslissing over toelaatbaarheid wordt 
gevraagd; 

 Toelaatbaarheid: de toelaatbaarheid van een leerling tot een speciale school voor basisonderwijs of een 
school voor speciaal onderwijs van het samenwerkingsverband. 
 WPO: Wet op het Primair Onderwijs 
 WVO: Wet op het Voortgezet Onderwijs 

 
Artikel 2 Samenwerking adviescommissie 

• Partijen werken samen ten behoeve van het bereiken van de doelen zoals genoemd in 
de overwegingen. 

• Partijen stellen elkaar daartoe, op verzoek, expertise ter beschikking voor invulling van 
de bezwaaradviescommissie. 

 
Artikel 3 beslissing 

h) Het samenwerkingsverband neemt binnen zes weken een beslissing over de toelaatbaarheid nadat 
het bevoegd gezag van de school waar de leerling is ingeschreven of aangemeld, een verzoek 
daartoe heeft ingediend. 

i) Het samenwerkingsverband deelt de beslissing over de toekenning van de toelaatbaarheid schriftelijk 
mee aan de belanghebbenden, onder gelijktijdige melding van mogelijkheid om bezwaar te maken 
tegen de beslissing. 

 
Artikel 4 bezwaarschrift 

7. Voor belanghebbenden staat bezwaar open tegen de beslissing van het samenwerkingsverband over 
de toelaatbaarheid. Het maken van bezwaar geschiedt door het indienen van een bezwaarschrift bij 
het samenwerkingsverband. 

8. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste 
• de naam en het adres van de indiener, 
• naam en geboortedatum van de leerling, 
• de dagtekening, 
• een omschrijving van de beslissing waartegen het bezwaar is gericht en 
• de gronden van het bezwaar. 

9. Partijen daarvoor hebben ingezet op het preventief oplossen van dergelijke verschillen van inzicht 
door een second opinion en mediation maar dit niet geresulteerd heeft in beëindiging van conflicten 
cq. geschillen; 

 
Artikel 5 termijnen 

9. De termijn voor indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken nadat de beslissing bekend 
is gemaakt. Het bezwaarschrift is tijdig ingediend indien het voor het verstrijken van deze 
termijn is ontvangen. 

10. Het samenwerkingsverband kan de indiener een termijn stellen voor het aanvullen van tekortkomingen. 
11. Het bezwaar kan niet-ontvankelijk worden verklaard als het bezwaarschrift niet voldoet aan de 

vereisten van artikel 3 of de termijn voor indiening is overschreden. 
12. Het samenwerkingsverband neemt binnen 12 weken na ontvangst van het bezwaarschrift een 

beslissing op bezwaar. 
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Artikel 6 adviescommissie 
4. Het samenwerkingsverband bevestigt aan de indiener schriftelijk de ontvangst van het bezwaarschrift 

en deelt de belanghebbenden mee dat bezwaar is gemaakt tegen de beslissing. Het 
samenwerkingsverband deelt aan de belanghebbenden tevens schriftelijk mee dat de 
adviescommissie om advies wordt gevraagd alvorens het samenwerkingsverband een beslissing 
neemt op bezwaar. 

5. Het samenwerkingsverband brengt het bezwaarschift onverwijld ter kennis van de adviescommissie. 
 
Artikel 7 samenstelling adviescommissie 

5. De adviescommissie bestaat uit ten minste drie leden, waaronder een voorzitter. De leden van 
de adviescommissie worden benoemd en ontslagen door het samenwerkingsverband. 

6. De voorzitter van de adviescommissie kan niet zijn een persoon die deel uitmaakt van of 
werkzaamheden verricht onder verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband of van een of 
meer bij het samenwerkingsverband aangesloten scholen. 

7. De adviescommissie maakt gebruik van secretariële ondersteuning die beschikbaar is gesteld door 
het samenwerkingsverband. 

8. De leden van de adviescommissie handelen zonder last of ruggespraak. 
9. De adviescommissie wordt als er een bezwaar wordt ingediend door het 

samenwerkingsverband samengesteld. 

 
Artikel 8 werkwijze adviescommissie 

6. De adviescommissie hoort de indiener van het bezwaar. 
7. Van het horen kan worden afgezien indien: 

• het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is, 
• het bezwaar kennelijk ongegrond is, 

8. Het horen kan ook geschieden door de voorzitter of een van de leden van de 
adviescommissie. Adviezen worden opgesteld door de voltallige adviescommissie. 

9. Het horen gebeurt in het openbaar, tenzij een belanghebbende voor aanvang van het horen verzoekt 
de deuren te sluiten. 

10. Belanghebbenden worden in elkaars aanwezigheid gehoord, tenzij dat naar het oordeel van de 
adviescommissie een zorgvuldige behandeling belemmert of dat tijdens het horen feiten of 
omstandigheden bekend zullen worden waarvan geheimhouding om gewichtige redenen is 
geboden. 

11. De adviescommissie stelt belanghebbenden in de gelegenheid standpunten toe te lichten. Op 
verzoek van een belanghebbende kunnen door hem meegebrachte getuigen en deskundigen 
worden gehoord. 

12. Belanghebbenden kunnen zich laten vertegenwoordigen. 
13. Een vertegenwoordiger van het samenwerkingsverband wordt voor het horen uitgenodigd en wordt in 

de gelegenheid gesteld een toelichting op het standpunt van het samenwerkingsverband te geven. 
14. Van het horen wordt een verslag gemaakt. 
15. Het advies van de adviescommissie wordt schriftelijk uitgebracht aan het samenwerkingsverband 

en bevat het verslag van het horen. De belanghebbenden ontvangen een afschrift van het advies. 

 
Artikel 9 beslissing op bezwaar 

1. Indien het samenwerkingsverband met zijn beslissing op bezwaar afwijkt van het advies van de 
adviescommissie, stelt het samenwerkingsverband de adviescommissie daarvan op de hoogte en 
van de daaraan ten grondslag liggende argumentatie. 



 

           Bijlagen Intern handboek aanvragen TLV’s en arrangementen-versie schooljaar 2020/2021                                     24                                                                                                                                                                                                   

2. Het samenwerkingsverband deelt de beslissing op bezwaar mee aan de indiener en 
belanghebbenden, onder vermelding van de mogelijkheid van de beslissing in beroep te gaan bij de 
bestuursrechter. 
 

Artikel 10 Bestuurlijk overleg 
De besturen van de samenwerkingsverbanden passend primair onderwijs regio Leiden (PO2801), primair 
onderwijs Duin en Bollenstreek (PO2812) en passend onderwijs Rijnstreek (PO2813) hebben zoveel als 
wenselijk of nodig is, een bestuurlijk overleg op het gebied van de in dit convenant geregelde 
informatieverstrekking, samenwerking en de naleving daarvan. 

 
Artikel 11 Inwerkingtreding, wijziging en beëindiging 

1. Het samenwerkingsconvenant treedt in werking op het moment dat deze partijen is ondertekend. 
2. Het samenwerkingsconvenant wordt aangegaan voor onbepaalde duur. 
3. Wijzigingen van het samenwerkingsconvenant worden tussen partijen schriftelijk overeengekomen. 

Na ondertekening door partijen treden de wijzigingen in werking en maken zij deel uit van dit 
samenwerkingsconvenant. 

4. Indien met betrekking tot dit convenant of de uitvoering daarvan tussen partijen een geschil 
ontstaat, treden partijen in overleg over een oplossing. 

5. Het samenwerkingsconvenant kan in overleg tussen partijen worden beëindigd. Opzegging door één 
van de partijen vindt schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden 
plaats. Eenzijdige opzegging vindt pas plaats indien overleg tussen partijen niet tot een andere 
oplossing heeft geleid. De voor opzegging alsmede de na opzegging maar voor het verstrijken van de 
opzeggingstermijn gedane informatieverzoeken worden conform dit convenant afgehandeld. 
 

  Artikel 12 Citeertitel 
Dit samenwerkingsconvenant wordt aangehaald als: “Samenwerkingsconvenant bezwaaradviescommissie 
van de samenwerkingsverbanden passend primair onderwijs regio Leiden (PO2801), primair onderwijs Duin 
en Bollenstreek (PO2812) en passend onderwijs Rijnstreek (PO2813)”. 

 
Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend op  te  , 
 
Samenwerkingsverband Samenwerkingsverband 
passend primair onderwijs regio Leiden, primair onderwijs Duin en 
Bollenstreek, functie functie 
naam naam 

 
 
 

Samenwerkingsverband 
passend onderwijs Rijnstreek, , functie 
naam 
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