
 

   
 

 

Geschillenregelingen  
 

 

Soms loopt u wellicht tegen zaken aan rond passend onderwijs. Benader de school of de coördinator 

Zie hier de geschillenregeling. 

A. Geschillen tussen ouders en school(bestuur) 

Ook als ouders vroegtijdig en volledig over de ondersteuning voor hun kind zijn geïnformeerd en de 

communicatie tussen school en ouders met respect voor beider rollen is verlopen, kan het zijn dat 

ouders zich niet in het besluit van de school kunnen vinden. Zij kunnen dan een beroep doen op 

ondersteuning van de onderwijsconsulenten (www.onderwijsconsulenten.nl ) of mediation 

(http://www.onderwijsgeschillen.nl/extra-subnavigatie/mediation) om een geschil te voorkomen. Als 

dit voor partijen niet tot een bevredigende oplossing leidt is er sprake van een geschil.  

1. Een geschil kan worden voorgelegd aan klachtencommissies van de school en/of het 

schoolbestuur (bezwaarprocedure).  

2. Ouders en het schoolbestuur kunnen een geschil over het al dan niet toelaten of verwijderen van 

een leerling voorleggen aan de Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering 

(geschillenprocedure). Anders dan bij de regeling Bezwaar geeft bij deze procedure een 

onafhankelijke externe instantie een oordeel over het bestreden besluit. Indien de 

bezwaarprocedure en de geschillenprocedure bij de Tijdelijke geschillencommissie toelating en 

verwijdering tegelijkertijd lopen, neemt het bevoegd gezag pas een beslissing over het bezwaar 

nadat de Tijdelijke geschillencommissie haar oordeel heeft gegeven.  

3. Als de twee opties die hierboven staan het geschil niet naar tevredenheid oplossen, kunnen 

ouders het besluit van het schoolbestuur voorleggen aan de rechter. In het bijzonder onderwijs 

gebeurt dit bij de civiele rechter en in het openbaar onderwijs bij de bestuursrechter. Ouders uit 

het bijzonder onderwijs kunnen een geschil ook rechtstreeks aan de civiele rechter voorleggen, 

zonder eerst de bezwaarprocedure te doorlopen. Dit is alleen aan te raden als rond de beslissing 

van het schoolbestuur principiële vragen aan de orde zijn. In het openbaar onderwijs behandelt 

een bestuursrechter een zaak alleen als eerst de bezwaarprocedure is doorlopen. 

4. Als ouders vinden dat rond het besluit over toelating en verwijdering sprake is van discriminatie 

op grond van handicap of chronische ziekte, kunnen zij het College voor de rechten van de mens 

vragen een oordeel te geven. Deze procedure staat los van de andere hier genoemde 

procedures. Indien er een oordeel van het College ligt, zal de rechter dat in zijn oordeel 

betrekken. 

 

B. Geschillen tussen ouders en/of school(bestuur) en samenwerkingsverband rond toelaatbaarheid 

Het samenwerkingsverband heeft een bezwarencommissie overeenkomstig artikel 7:13 van de 

Algemene wet bestuursrecht, die adviseert over bezwaarschriften betreffende beslissingen van het 

samenwerkingsverband over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het onderwijs aan een speciale 

school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband of tot het speciaal onderwijs. Mocht de 

hierboven genoemde bezwaarprocedure tot een onbevredigende uitkomst leiden, dan kunnen 

ouders en school(bestuur) naar de civiele rechter gaan. Zij kunnen ook de bezwaarprocedure 

overslaan en meteen naar de civiele rechter gaan, maar dat is alleen zinvol als meer principiële zaken 

aan de orde zijn. 

http://www-geschillenpassendonderwijs-nl.p4.oww.net/redir.aspx?C=9ae7c510670e460b901c375a8e3f6a05&URL=http%3a%2f%2fwww.onderwijsconsulenten.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl/extra-subnavigatie/mediation


 

   
 

 

 

 

 

C. Geschillen tussen schoolbestuur en samenwerkingsverband over andere zaken 

De landelijke  arbitragecommissie beslecht geschillen tussen scholen en de 

samenwerkingsverbanden passend onderwijs waarin zij deelnemen. 

 

D. Geschillen tussen samenwerkingsverband en gemeenten 

De Landelijke Geschillencommissie OOGO beslecht geschillen tussen gemeenten en 

samenwerkingsverbanden over het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.  

 

E. Geschillen tussen samenwerkingsverband en OPR. 

Voor geschillen rond de instemming met het ondersteuningsplan is er de landelijke commissie voor 

geschillen WMS. 

 

Voor overige geschillen moet het samenwerkingsverband naar de civiele rechter.  

 


